
1



 நபகள நாயகம-  சரததர நகழசசகள

2



 எம்கக.ஈ. மவ்லானாா, முல்லல முத்லதையா

 
 

  
 2003

 
 08/22/18 அன்று விக்கிமூலத்தில் இருந்து பதிவிறக்கபபட்டது

அட்லடபபடம்  மன்்னலாக்கம் : தை.சீனிவாசன்
மன்னாஞ்சல் : tshrinivasan@gmail.com

 

வவளியிடு : FreeTamilEbooks.com

உரிலம : Public Domain – CC0

உரிலம – கிரிகயட்டவ் காமன்ஸ . எல்லாரும் படக்கலாம், பகிரலாம்.

3



 

  

  

   

 உலகளாவிய வபாதுக் கள உரிமம் (CC0 1.0)
 இது சட்ட ஏற்புலடய உரிமத்தின் சருக்கம் மட்டுகம. முழு உலரலய 
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode என்ற முகவரியில் காணலாம். 
பதிபபுரிலம அற்றது 
இந்தை ஆ்க்கத்துடன் வதைாட்புலடயவ்ககள, உலகளளாவிய வபாதுப பயன்பாட்டுக்ு எனா பதிபபுரிலமி 
சட்டத்துக்ு உட்பட்டு, தைங்ககள அலனாத்துப பதிபபுரிலமகலளயும் விடுவித்துகளளனா். 

நீங்ககள இவ்வாக்கத்லதைப படவயடுக்கலாம்; கமம்படுத்தைலாம்; பகிரலாம்; கவறு வடவமாக 
மாற்றலாம்; வணிகப பயன்களம் அலடயலாம். இவற்றுக்ு நீங்ககள ஒபபுதைல் ஏதும் ககாரத் 
கதைலவயில்லல. 

 ***

 இது, உலகத் தைமழ் விக்கியூடகி சமூகமும் ( https://ta.wikisource.org ), தைமழ் இலணயக் கல்விக் கழ்கமும்
( http://tamilvu.org ) இலணந்தை கட்டுமுயற்ற்யில், பதிகவற்றிய நல்களில் ஒன்று. இக்கட்டு முயற்ற்லயப
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பற்றி, https://ta.wikisource.org/s/4kx என்ற முகவரியில் விரிவாகக் காணலாம்.  

 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

 This is a human readable summary of the legal code found at 
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode 

No Copyright

 The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights
to the work worldwide under copyright law including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law. 

 You can copy, modify, distribute and perform the work even for commercial purposes, all without asking permission. ***

 This book is uploaded as part of the collaboration between Global Tamil Wikimedia Community ( https://ta.wikisource.org )
and Tamil Virtual Academy ( http://tamilvu.org ). More details about this collaboration can be found at

https://ta.wikisource.org/s/4kx.+   

  

 அருளாளனம் அன்புலடகயானம் ஆ்கிய அல்லாவின் திருபவபயரால்  நபிககள நாயகம் அவ்ககள சரித்திர
நிகழ்ிற்ககள 

நபிககள நாயகம் அவ்களின் வபரு வாழ்வ தைனித்தைனியாக 207 நிகழ்ிற்களில் விவரிக்கபபட்டுகளளது 

ஆ்ற்ரிய்ககள 

எம்கக.ஈ. மவ்லானாா 
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  பன்வமாழிப கபராற்ரிய், பல நல்களின் ஆ்ற்ரிய், இஸ லாமயப 
கபரறிஞ் வமளலானாா, வமளலவி எம். அபதுல் வஹ்ஹாப சாகிபு M.A., B.TH
அவ்களின் அணிந்துலர 

பிஸ மல்லாஹி் ரமானி் ரம். 

 நஹ்மதுவ நலல்ல அலா ரலூலம் கரம்.

 “...(நம்) தூதை் உங்களக்ு எலதைக் வகாடுக்கின்றாகரா அலதை ஏற்றுக் வகாகளளங்ககள; எலதை விட்டும் 
உங்கலள விலக்ுகின்றாகரா அலதை விட்டும் விலகிக்வகாகளளங்ககள...” (59:7) என்று இலறவன் தைன் 
திருமலறயில் அறிவறுத்துகிறான். 

நபிககள நாயகம் அவ்ககள வகாடுத்தைலதையும், விலக்கியலதையுங் வகாண்ட அறிவக் கருூலத்துக்ு 
“ஹதீது” என்று வபாதுவாகக் ுறிபபிடபபடும். அலவ உலக மாந்தைரினாம் முழுலமக்ும், எல்லா 
நிலலகளிலும் பயன்படக்கடயலவ. ஏவனானில் அவ்ககள வாழ்க்லகயில் அலனாத்துத் துலறகளிலும் மனக் 
ுலத்துக்ு அழ்கிய முன்மாதிரியாகத் திகழ்ந்தைவ்ககள. 

 “தைந்லதைதைா யிழ்ந்தை தைனாயராகக், ுடும்பத் தைலலவராக, வணிகராகத் தைரும தைவராக: நந்திடாி சமய 
ுரவராகத் தைரும நாதைராக; நரபதி, ராஜய தைந்திரி, அறப கபா்த் தைளபதி, எனினம் தைாச்க்ும் தைாசராக, 
இலணயில் அந்திய நபியாக அஹ்மதிவ்வலுக்ு அளித்துள ஞானாகம ஞானாம்!” என்று நபி 
வபருமானாாரின் ஈடு இலணயில்லாதை இந்தை முன் மாதிரித்துவத்லதை ஓ் அரிய கவிலதையில் 
ற்த்தைரிக்கின்றா்ககள மலறந்தை மாக்கவிஞ் ம.கா.மு. காதிறு முஹிகயித்ன் மலரக்காய் (ரஹ்) அவ்ககள. 

நபிககள வபருமானாா் கபாதித்தை அலனாத்தும் அவ்களலடய தீ்க்கதைரிசனா வாழ்க்லகயிலும், 
உபகதைசங்களிலும், வசயல் முலறகளிலும், உன்னாதைமானா முலறயில் விளக்கிக் காட்டப பட்டுகளளனா. 
அவ்களின் கபாதைலனாககள அவ்களின் வாகப கபிசகளில் மட்டும் அடங்கியிருந்தைால் அலதை நம்முலடய 
அன்றாட வாழ்க்லகக்ுத் துலண வசகவனாவாக அலமவதில் ற்ரமங்ககள ஏற்படும். எனாகவ நபி 
வபருமானாாரின் “லுனான்” என்னம் வசயல் முலறககள, அவ்களலடய கபாதைலனாகலளி வசயல்படுத்தும்
ஒழுங்லக நமக்ுக் கற்றுத் தைருகின்றனா. 

இிவசயல் முலறககள பல்கவறு களங்களில் நிகழ்ந்திருக்கின்றனா. இிசலவயானா நிகழ்ிற்களில் 
ற்லவற்லறத் வதைாுத்து, இனிலமயானா தைமழில் நமக்ு எடுத்துத் தைருகிறா்ககள பசங்கதி் எம்கக.ஈ. 
மவ்லானாா அவ்களம், பழ்ம் வபரும் எழுத்தைாளரானா முல்லல முத்லதையா அவ்களம். 

பசங்கதி் மவ்லானாா அவ்களின் “கசது முதைல் ற்ந்து வலர” என்ற ஆ்கவ நலுக்ு முதைற் பரிச 
வகாடுத்திருக்கிறது தைமழ் வள்ிற்க் கழ்கம். எனாகவ அவ்களலடய எழுத்தைாற்றலலப பற்றி நான் 
எடுத்வதைழுதை கவண்டயதில்லல. 

முல்லல முத்லதையா அவ்ககள நாற்பது ஆ்ண்டுகளாகத் தைமழ் எழுத்துலகில் தைன்னிகரற்ற ஓ் 
இடத்லதை வகித்து வருகிறா். வசாற் ற்க்கனாமும், சலவயும், பயனம் மக்க ஒரு நல் நலடலய தைமதைாக்கிக் 
வகாண்ட அருலமயானா எழுத்தைாள் அவ் ஏற்வகனாகவ பல அரிய நல்கலளத் தைமழ் கறும் 
நல்லுலகத்துக்ுத் தைந்தைவ். 
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இந்தை நலல ஆ்ழ்ந்தை கவனாத்துடன் படத்துப பா்க்ும் பாக்கியம் எனாக்ுக் கிலடத்தைது. அத்துடன் 
இதைற்ு அணிந்துலர எழுதும் ஒரு நல்வாகபபும் எனாக்ுக் கிட்டற்று. அல்ஹம்துலல்லாஹ் 

இத்தைலகய ற்றபபானா ஒரு நலல, சீரிய முலறயில் அலமத்து, வாசக்களக்ு வழ்ங்ும் 
நலாற்ரிய்கலள வாழ்த்துகிகறன். பாராட்டுகிகறன். நம் வாசக்ககள இலதை உளமாற வரகவற்பா்ககள எனாப 
வபரிதும் நம்புகிகறன். 

 வசன்லனா-600 016  அபதுல் வஹ்ஹாப

  ஆ்ற்ரிய் : “பிலற”
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மயிலாடுதுலற, ஏ.வி.ஸ. கல்லூரியின் சரித்திரப கபராற்ரிய் உய்திரு. H. 
அமீ் அல M.A., M.Ed; அவ்களின் பாராட்டுலர
 நபிககள நாயகம் (லல்) அவ்ககள உலகிற்ுப புதிய புரட்ற்லய கதைாற்றுவித்தைவ்ககள; புதுலமயானா 
தைத்துவக் கருத்துக்கலளயும் அறக் ககாட்பாடுகலளயும் புகட்ட தைாகம பின்பற்றி ஒழுகிக் காட்டயவ்ககள; 
வசால்லும் வசயலும் ஒன்றி ஒழுகி முன்மாதிரியாக நின்றவ்ககள: அன்பிலும், பண்பிலும், கபாரிலும், 
அலமதியிலும், நட்பிலும், சீலத்திலும், அணிகலனாாகத் திகழ்ந்தைவ்ககள; உற்றா், உறவினா், அயலா், பிற 
சமயத்தைா் என்ற பாுபாடன்றி அலனாவரிடமும் கநசக்கரத்லதை நீட்ட, புதியகதைா் அரலச உருவாக்கி 
அலனாவருக்ும் மதிபலபயும் உய்லவயும் அளித்தைவ்ககள; “தைாயின் காலடயில், சவ்க்கம் உகளளது” என்று 
வமாழிந்து தைாயின் வபருலமலயயும் உலகிகலகய வபண்ண்க்ுி வசாத்துரிலமலயயும் அளித்துப 
வபண்ண்ரிலமலயப கபாற்றியவ்ககள; “பணி வசகதைவனின் விய்லவ உல்வதைற்ு முன்கப அவன் 
கலலயக் வகாடுத்து விடுங்ககள.” என்று இதைமாகக் கறி உலழ்பபின் உய்லவ வலயுறுத்தியவ்ககள; 
“அடுத்தை வட்டுக்காரன் பற்த்திருக்ும் வபாழுது நாம் விருந்து உண்பது தைடுக்கபபட கவண்டயது” என்று 
அறிவலர கறி, ஏலழ்யின் பட்டனிலயயும், வறுலமலயயும் சட்டக் காட்ட, அதைலனா நீக்ும் 
வழிமுலறகலளயும் அளித்தைவ்ககள: எதிரிகலள வவற்றி வகாண்ட கபாதிலும் அவ்கலள மன்னித்தை 
வபருந்தைலக உலக வரலாற்றிகலகய அடலமத் தைனாத்லதை ஒழித்தை முதைலாவது சமுதைாயி ற்ற்பி-
அடலமகளக்ு விடுதைலல அளித்தை ஏந்தைல்; மலற தைந்தை இலறதூதை்; புதியகதைா் சமுதைாயத்லதையும், 
புதியகதைா் நாகரிகத்லதையும், உலகின் ஒளிவிளக்காக விட்டுி வசன்ற சீ்திருத்தைி வசம்மல், நபிநாயகம் 
அவ்களின் நாமம் ஊகழி ஊகழிகாலமாக நிலலத்து நிற்கின்றது. நிலலத்து நிற்ும்; நிலலத்து நிற்ுமாக 
எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வின் சாந்தியும் சமாதைானாமும் அவ்ககள மீது உண்டாவதைாக! 

நபி நாயகத்தின் வரலாற்லற பல அறிஞ்ககள எழுதியுகளளா்ககள. ஆ்னாால், இந்நலல இயற்றியுகளள 
திரு. முல்லல முத்லதையா அவ்களம், ஜனாாப எம் கக. ஈ. மவ்லானாா அவ்களம் வரலாற்லற கவறு புதிய 
ககாணத்திலருந்து ஆ்கந்துகளளா்ககள. காலக் கண்ணாடயின் அடபபலடயில் வரலாற்லறக் கறாமல் மாநபி 
அவ்களின் வாழ்க்லக நிகழ்ிற்கலளக் ுறிபபிட்டு, அவற்றால் மனிதைன் வபற கவண்டய நற்பண்புககள 
யாலவ, படபபிலனாககள எலவ என்ற அகன்ற அடபபலடயில் ஆ்கந்து இந்நலல இலணந்து 
இயற்றியுகளளா்ககள. இஸ லாமய்ககள மட்டுமன்றி, வபாதுவாக தைமழ் நல்லுலகினா் அலனாவரும் படத்து 
இன்புறுவதைற்காககவ இந்நலல புதிய முலறயில் எழுதியுகளளா்ககள. 

திரு. முல்லல முத்லதையா அவ்ககள தைமழ் நல்களின் ஆ்ற்ரியராகவம் பதிபபாளராகவம் தைம் 
வாழ்நாட்கலள அ்பபணித்தைவ்ககள; ற்றந்தை தைமழ் வல்லுந்; வாழ்க்லகி சலமகளிலடகய மதிபபு 
வபாறுபபு தைாங்வகாணாதை நஷடங்கலளி சமத்திய நிலலயில் நபிககள நாயகத்தின் வரலாற்லற ஆ்கந்து 
மனாம் உருகி, மனாம் ஒன்றி, இந்நலல இயற்றியுகளளா்ககள. 

தைமழ்த் வதைன்றல் கபால, சலவயானா வசகதிகலளப பசலமயாககவ தைரத்தைக்க ஆ்ற்றல் பலடத்தை 
“பசங்கதி்" ஆ்ற்ரிய், கலாநிதி ஞானாக் கவிிற்த்தை் எம்கக.ஈ. மவ்லானாா அவ்கலள இஸ லாமய உலும், 
பத்திரிலக உலும் நன்ு அறியும். நல்ல தைமழ் எழுத்தைாற்றல் பலடத்தைவ்ககள; பல நல்கலள 
எழுதியவ்ககள; அவ்களம் இலணந்து இந்நலல எழுதியுகளளா்ககள. 

இந்நல் பற்பல பதிபபாக மல்வதைற்ு எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்விடத்தில் இலறஞ்ற் “துஆ்” 
வசகதைவனாாக, இந்நலுக்ு என் பாராட்டுலரலய அளிக்கின்கறன். ஆ்மன் 

  ஹ.அம் அல
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 முன்னலர
 “நற்காரியங்ககள எபவபாழுதும் நன்லம தைரும்!” என்பதைற்ககற்ப, “நபிககள நாயகம் அவ்களின் 
சரித்திர நிகழ்ிற்கலள எழுதி வவளியிடும் நல்வாகபபு எங்களக்ுக் கிலடத்தைலதை எண்ணி, எண்ணி உகளளம்
பூரிக்கின்கறாம். 

வபருமானாா் அவ்ககள வரலாற்லற உலக முழுவதிலும் உகளள அறிஞ்ககள எழுதிப வபருலம 
வபற்றிருக்கின்றனா். கமலும், கமலும் எழுதுவா்ககள. ஆ்யினம், இந்நல் சரித்திரத் வதைாட்புலடய 
சம்பவங்கலளி சருக்கமாகத் வதைளிவாக, சலவயாகக் கற்கறாரும் மற்கறாரும் படத்து மகிழ்த் தைக்கவாறு 
எழுதியுகளகளாம். 

ுலறககள, பிலழ்ககள காணபபடுகமயானாால் அலவ எங்களலடயலவ ; புகழ் அலனாத்தும் 
ஆ்ண்டவனக்கக! 

பன்வமாழிப கபராற்ரிய், பல நல்களின் ஆ்ற்ரிய், வபருமதிபபிற் ுரிய இஸ லாமயப கபரறிஞ் 
கமலதை வமளலானாா வமளலவி எம். அபதுல் வஹ்ஹாப சாகிபு M.A. B.Th அவ்ககள, தைங்களலடய அரிய பல 
பணிகளக்கிலடகய இந்நலலி சரிபா்த்து உதைவி, அணிந்துலர வழ்ங்கியுகளளா்ககள. 

மயிலாடுதுலற ஏ.வி.ஸ. கல்லூரி சரித்திரப கபராற்ரிய், பல நல்களின் ஆ்ற்ரிய், பன்வமாழி 
அறிஞ் ஜனாாப அமீ்அல M.A., M.Ed அவ்ககள ஆ்ரம்பத்திலருந்கதை இந்நலல் உற்சாகம் காட்டயகதைாடு, 
பாராட்டுலரயும் அளித்திருக்கின்றா்ககள. 

இத்தைலகய நலல எழுதைத் தூண்டயவ்ககள பல் அவ்களகள அன்புசால் வசா.மு.க. ஹமீது ஜலால் 
அவ்களம் டாக்ட் ஹக்்ம் MM முஸ தைபா அவ்களம் ுறிபபிடத்தைக்கவ்ககள. 

மற்றம், பல வலகயில் உதைவி புரிந்தை வ்த்தைகப பிரமுக்ககள: ுறிபபாக, சீதைக்காதி அறக்கட்டலள 
நிறுவனாத்தினா், அிற்ட்டுக் வகாடுத்தைவ்ககள. 

ஆ்கிய அலனாவருக்ும் எங்களலடய இதையம் நிலறந்தை நன்றிலயத் வதைரிவித்துக் வகாகளகிகறாம். 

 வசன்லனா-600 001  எம்கக. ஈ.மவ்லானாா

  முல்லல முத்லதையா

   

 பதிபபுலர
 1999 ல் “மாணவ்களக்ு நபிககள நாயகம் வரலாறு” என்னம் நலல வவளியிட்கடாம், அலதைத் 
வதைாட்ந்து. 

இபவபாழுது வபருலமமு “நபிககள நாயகம் அவ்களின் சரித்திர நிகழ்ிற்ககள” என்னம் புதுலமப 
வபாலவானா இந்நலல மகிழ்கவாடு வவளியிடுகின்கறாம். 
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இந்நலல மதிபபுக்ு உரிய மவலானாா அவ்களம், பயன்மு நல்ககள பலவற்லற எழுதிப 
புகழ்வபற்ற அறிஞ் முல்லல முத்லதையா அவ்களம் புதிய முலறயில், இனிய தைமழில், அலனாவரும் 
படத்து உணரத்தைக்கவாறு எழுதியுகளளனா். அவ்களக்ு எங்ககள நன்றி 

  முல்லல பதிபபகம்
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லதைக்கதுல்லா அபபா அவ்ககள 17-வது நற்றாண்டல் 84 வயது வலர வாழ்ந்தை மகான். வகளளல் 
சீதைக்காதிக்ும் உமறுபபுலவருக்ும் ுருவாக அலமந்தைவ்ககள. அவ்ககள அரபியில் பாடய வித்ரிகயா 
என்னம் நலல் உகளள கருத்து: 

நபிககள நாயகம் (லல்) அவ்கலளப கபாற்றி மகிழும் வபாருட்டு, ஹஜ யாத்திலர வசல்பவ்ககள தைாம்
ஊக்ந்து வசல்லும் ஒட்டகங்களக்ு ஏற்படும் கலளபபிலனா நீக்க, அலவ அந்தைி சமாதியிலனா கநாக்ுமாறு 
வசகய அவற்றின் கழுத்துக்கலள அந்தைப பக்கமாகத் திரும்பும்பட லகாலனாி சாகக்கிறா்ககள. 

  ஃஃஃ 

 

 ஒருநாகள வசா்க்கத்தில் அவ்கலளி சந்திக்க கநரிடும்கபாது வவட்கி, முகஞ்சருங்கிி ற்வந்து நிற்க 
கநரிடுகம. அபபட கநராமல் இருபபதைற்காக, அபவபருமானாாரின் திருவிடத்லதை தைரிசனாம் வசகது 
வகாகளளங்ககள. உடகனா என்லனாயும் அங்கக கபாக விடுங்ககள. நான் ஏன் அவ்வளவ அவசரப படுகிகறன் 
என்றால், அந்தைத் திருவிடத்லதைத் தைரிற்பபது புனிதை ஹஜ யாத்திலர வசகவதில் அடங்கியிருக்ும் 
கட்டாயக்கடலம எனாக் கருதுகிகறன். 

  ஃஃஃ 

 

 ஓ! மதினாாலவக் காண ஆ்வலுறும் மக்ககள! உங்ககள உடலல விட்டு உயி் பிரியுமுன், மதீனாாவக்ுி 
வசல்லுங்ககள; அங்கக நபிககள நாயகம் அவ்களின் நல்லுடல் அடங்கியிருக்ும் திருவிடத்துக்ுி வசல்லும் 
வழிலயக் கண்டு, விலரந்து வசன்று உங்ககள வாகனாங்களாகிய ஒட்டகங்கலள அங்கக நிறுத்துவ்களாக! 
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 யா்? எவ்?
 நபிககள நாயகம் அவ்களின் வரலாற்று நிகழ்ிற்களில் வதைாட்புலடகயா்ககள எண்னாற்கறா். 
அவ்களில் ற்லலரபபற்றிய ற்று ுறிபபுகலள இங்கக காணலாம். வாசக்களக்ு ஓரளவ பயன் தைரும். 

அபதுல் முத்தைலப-ுலறஷித் தைலலவ் ஹாஷிமுக்ும் யத்ரிபில் வ்த்தைகம் வசகதுவகாண்டருந்தை 
லல்மாவக்ும், கி.பி.497 ல் மக்காவில் பிறந்தைா். யத்ரிபில் தைம் தைாயிடகம வள்ந்தைா். பின்னா், இஸ மாயீல் 
(அலல) அவ்களின் வில் அம்பும், கஃபாவின் திறவககாலும் இவரிடம் ஒபபுவிக்கபபட்டனா. தைண்ணி் 
பஞ்சத்தின்கபாது, கனாவில் அறிவறுத்தைபபட்டு ஜம்ஜம் கிணற்லறத் து் எடுத்துத் கதைாண்டயவ். இவருக்ு 
வமாத்தைம் பதினாான்ு ஆ்ண் மக்களம் ஏழு வபண்மக்களம் பிறந்தைனா். நபிககள நாயகம் அவ்ககள தைந்லதை 
அபதுல்லாஹ் இவருலடய ுமார்களில் ஒருவ். நாயகம் அவ்கலள இளலமயில் வள்த்தைவ் இவகர. 

அபதுல்லாஹ்-இவ் நாயகம் அவ்களின் தைந்லதை. இவரும் ஸ லபரும், அபுதைாலபும் ஒகர தைாக 
வயிற்றில் பிறந்தைவ்ககள. இவ் கி.பி.545-வது ஆ்ண்டல் பிறந்தைவ். 

அபதுல்லாஹ் இபன உலப-மதீனாாவில் கஸ ரஜ ககாத்திரத்லதைி கச்ந்தைவ். ஒளஸ களக்ும் 
கஸ ரஜகளக்ும் நிகழ்ந்தை பு:ஆ்த் கபாரில் இவ் நடுநிலலலமவகித்தைா். அதைனாால் இரு கட்ற்களிலும் 
இவருக்ுி வசல்வாக்ு இருந்தைது, இரு கட்ற்யினாரும் இவலரத் தைங்களலடய அரசனாாக முடசூட்ட 
முயன்று தைாமதைமாயிற்று. நாயகம் அவ்ககள வந்தை பின்னா், இவருலடய வசல்வாக்ு மங்கத் வதைாடங்கியது. 
அதைனாால் அவ்ககள மீது வவறுபபுக்வகாண்டா். வவளியில் காட்டக்வகாகளளாமல் நட்புறவகபால் 
காட்டனாா். பத்ருப கபாருக்ுபபின் தைம் நண்ப்களடன் இஸ லாத்தில் இலணந்தைா். உஹத் கபாரில் 
ஒத்துலழ்க்காமல் துகராக ற்ந்லதையால் பின்வாங்கிவிட்டா். தைபூக் கபாரில் மக்ககள கசராதைவாறு 
மன்றமுகமாக சூழ்ிற் வசகதைா். மரணத்தைறுவாயில் தைமக்ுப கபா்த்தை கமலங்கியும், தைமக்காக 
பாவமன்னிபபுக் ககாரி பிரா்த்திக்ககவண்டும் எனாவம் வபருமானாாரிடம் கவண்டக் வகாண்டா். 
வபருமானாா் அவ்வாகற நிலறகவற்றினாா்ககள. 

அபதுல்லாஹ் இபன ஜஷஹ்-இவ் வபருமானாா் அவ்களின் அத்லதை உலமமாவின் மகன், 
இவருலடய சககாதைரி லஜனாபலப வபருமானாா் பின்னா் மணஞ்வசகதுவகாண்டனா். ுலறஷிககள 
யுத்தைத்துக்ு ஆ்யத்தைமாகிக்வகாண்டருபபலதை அறிந்து வருமாறு இவலரயும் கவறு ற்லலரயும் வபருமானாா் 
அனபபிலவத்தைனா். ஆ்னாால், அவ்களலடய கட்டலளக்ு பின்னா், பல பதைவிகலள ஏற்றுத் திறலமயாகி 
வசயல்பட்டனா். 

அபதுல்லாஹ் இபன ரவாஹா-மதீனாாவிலுகளள கஸ ரஜ ககாத்திரத்லதைி கச்ந்தைவ். ற்றந்தை வர்: 
கல்வி அறிவகளளவ். இவலர வபருமானாா் தைங்களலடய எழுத்தைராக நியமத்தைனா். வபருமானாா் மதீனாா 
வந்தை புதிதில், அவ்கலள வரகவற்று, அருளலர கறுமாறு ககட்டுக்வகாண்டா். கபாரில் தைலலலம 
வகித்து, வரபகபா் வசகது உயி்நீத்தைா். 

அபதுல் ரஹ்மான் இபன அவ்பு- முதைன் முதைலல் இஸ லாத்லதைத் தைழுவியவ்களகள இவரும் ஒருவ். 
மதீனாாவில் ுடகயறினாா். இவரிடம் வசல்வம் ுவிந்து வகாண்டருந்தைது. வாரி வாரி வழ்ங்கினாா். பத்ரு, 
உஹத், கபா்களில் கலந்து வரபகபா் புரிந்தைவ். நபிககள நாயகம் அவ்ககள இவரிடம் மக 
அன்புவகாண்டருந்தைா்ககள. நபிககள வபருமானாா் பிறந்தைகபாது, முதைன்முதைலல் அவ்கலளக் லகயிகலந்தும் 
பாக்கியம் வபற்றவ் இவருலடய அன்லனாயாராவ். பின்னா் உத்மான் (ரல) மூன்றாவது கலபாவாகத் 
கதை்வ வபறுவதைற்ுக் காரணமாக இருந்தைவ். 

அபுல் ஆ்ஸ -இவ் கதீஜா (ரல) அவ்களின் சககாதைரி ஹாலாவின் மகன். இவருக்ு நாயகம் அவ்ககள,
தைங்ககள மககள லஜனாலப மணஞ்வசகது லவத்தைா்ககள. இவ் ுலறஷிகளின் கபா் அணியில் நின்று 
ற்லறபபட்டா். நாணயமானாவ். பின்னா் மதீனாா வந்து இஸ லாத்லதைத் தைழுவினாா். 
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அபுல் பஸ்-முஸ லம்களக்ுப பாதைகமானாது என்று கருதைபபட்ட ஹலதைபிகயா 
உடன்படக்லகலயத் தைம் நடவடக்லககளினாால் ுலறஷிககள வாபஸ  வபறக்ககாரும் அளவக்ு வர 
சாகலங்ககள வசகதை அஞ்சா வநஞ்சத்தினா். 

அபூ அகயூப அன்லாரி-மதீனாாவில் வாழ்ந்தைவ். இவருலடய இல்லத்திகலதைான் வபருமானாா் 
அவ்ககள தைற்காலகமாகத் தைங்கினாா்ககள. அவ்களக்ு உணவ அளித்து, மீந்தைலதை இவரும் மலனாவியும் 
உண்பா்ககள. வபருமானாா் அவ்ககள நிகழ்த்திய கபா்ககள அலனாத்திலும் இவ் கலந்து வகாண்டருக்கிறா். 

அபூ ஆ்மீ்-மதீனாாவில் வாழ்ந்தைவ். வபருமானாா் மதீனாா வந்து வபற்ற மதிபலபக் கண்டு 
வடாறாலமபபட்டு மக்காவக்ு ஓடனாா். வபருமானாா் தீ்க்க தைரிசனாமாகக் கறியதைற்வகாபப இவ் 
தைாயிபுக்ு ஓட, பிறு ஸரியாவில் அகதியாகத் திரிந்து இறந்தைா். 

அபூ தைல் ஹா-இவ் மணக்க விரும்பிய உம்மு ஸ லம், “நீ் இஸ லாத்லதைத் தைழுவினாால்தைான் 
மனாபகபன்” என்று கறியதைற்ு இணங்க, இவ் இஸ லாத்லதைத் தைழுவினாா். நாயகம் அவ்ககள நிகழ்த்திய 
எல்லாபகபா்களிலும் இவ் கலந்து வகாண்டருக்கிறா். உஹத் கபாரில், வபருமானாா் அவ்கலள எதிரிககள
சூழ்ந்தை சமயம், அரண்கபால் காத்து வரமாகபகபாராடனாா். அம்புககள தைாக்கி இவருலடய ற்லவிரல்ககள 
உலடந்தைனா. இவலரபபற்றிப வபருமானாா் அவ்ககள, “ சவ்க்க வாற்கலள இவ்வலகில் 
காணவிரும்புகவா் அபூ தைஸ ஹாலவக் கண்டு வகாகளளங்ககள” என்று கறியுகளளனா். 

அபூ தைாலப-இவரும் நாயகம் அவ்களின் தைந்லதை அபதுல்லாஹ்வம் ஒகர தைாக வயிற்றில் 
பிறந்தைவ்ககள. அபதுல்லாஹ் மலறவக்ுபபின், வபரிய தைந்லதையானா இவ் நாயகம் அவ்கலள வள்க்ும் 
வபாறுபலப ஏற்றவ். கந்லமயும், வபாறுபபும், அன்பும் மக்கவ்.  

அபூ பக்க்-வசல்வாக்ுகளள ுலறஷி ுடும்பத்தில் பிறந்தைவ் வபருமானாா் அவ்களக்ு மூன்று 
வயது இலளயவ் எபவபாழுதும் வபருமானாாருடகனாகய இலணந்து இருந்தைவ் வபருமானாா் 
இலறவனலடய தூதை் என்பதில் உறுதியானா நம்பிக்லக வகாண்டருந்தைா். துணிவகளளவ். இஸ லாத்துக்காக 
அவ் அனபவித்தை துன்பங்ககள பல. தைம் உயிலரகய இழ்க்கத் தையாரானாவ். ஆ்யிஷா நாிற்யாரின் தைந்லதையா்,
தைங்களக்ுப பிறு இஸ லாமய அரற்ன் தைலலவராக இருக்ுமாறு வபருமானாா் கதை்ந்வதைடுத்தை வபருலம 
வபற்றவ். இவ்ககள வற்த்தை இடம் மதீனாாபபகளளியுடன் இலணக்கபபட்டு, “இது அபூபக்க் வடு’ எனா 
அரபியில் எழுதைபபட்டுகளளது. இவ்ககள 63-வது வயதில் உயி் நீத்தைா்ககள. 

அபூ லஹப-அபதுல் முத்தைலயின் மகன். வபருமானாா் அவ்களக்ுப வபரிய தைந்லதை. வசல்வந்தை். 
கல்வநஞ்சம் உலடயவ். வபருமானாா் அவ்கலள இழித்தும் பழித்தும் கறி எதி்த்து வந்தைா். அவருலடய 
மலனாவியும் அவ்வாகற நடந்து, இறுதியில் வறுலமயில் வாட இறந்தைா். அபூலஹபும் வதைாத்து கநாயால் 
இறந்தைா். இவருலடய மக்ககள எவரும் இவலர அடக்கம் வசகய முன்வரவில்லல. 

அபூ ஜந்தைல்-இவ் சலஹல் இபன அபருவின் மகன். ுலறஷிகளின் வகாடுலம தைாளாமல், 
ஹஸ லதைபிகயா உடன்படக்லகயின்கபாது வபருமானாா் அவ்களிடம் ஓடவந்தைா். பிறு அவ் 
தைந்லதையிடகம அவ் ஒபபுவிக்கபபட்டா். 

அபூ ஜஹ்லு-மக்லூம் ககாத்திரத்தில் பிறந்தைவன். இஸ லாத்துக்ும், நாயகம் அவ்களக்ும் பல 
வகாடுலமககள புரிந்தைவன். பத்ருப கபாரில் வவட்ட வழ்த்தைபபட்டான். இவனலடய சககாதைர் ஹாரித் 
வபருமானாா் அவ்களின் கதைாழ்்களில் ஒருவராக இருந்தைா். இவன் மகன் இக்ரிமா பின்னா் இஸ லாத்லதைத் 
தைழுவி, இஸ லாத்துக்காகப கபா்புரிந்தைா். 

அபூ லுபயான்-ப்ன ஹாஷிம்களக்ு விகராதைமானா உலமயா ககாத்திரத்தில் பிறந்தைவ். 
பத்ருபகபாருக்ுப பின் ுலறஷிகளக்ுத் தைலலலம தைாங்ும் வபாறுபபு இவருலடயதைாயிற்று. 
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இவருலடய மலனாவி ஹிந்தைாவின் தூண்டுதைல் கவறு. இவருலடய எதி்பபு முயற்ற்ககள யாவம் 
கதைால்வியுற்றனா. அபபாஸ  அவ்களினாால் அபயம் அளிக்கபபட்டு நாயகம் அவ்களின் முன்னிலலயில் 
இஸ லாத்லதைத் தைழுவினாா். அதைன்பின், இவருக்ுப பல பதைவிககள அளிக்கபபட்டனா. வபருமானாா் 
அவ்களின் மலனாவி உம்மு ஹீறபா இவருலடய மகளாவா். இவ் மரணத்தைறுவாயில் உகளள கபாது 
அருகிலுகளகளாரிடம்,” என் பிரிவக்காக நீங்ககள அழ்கவண்டாம். நான் இஸ லாத்லதைத் தைழுவியபின், 
யாவதைாரு பாவமும் வசகதைதில்லல” என்று கறினாா். தைம்முலடய 88-வது வயதில் மதீனாாவில் இறந்து 
அடக்கம் வசகயபபட்டா். 

அபூ உலபதைா-இஸ லாத்தின் ஆ்ரம்ப காலத்தில் கடுலமயானா விகராதியாக இருந்து, அபூபக்க் (ரல) 
தூண்டுதைலால் இஸ லாத்லதைத் தைழுவினாா். பத்ருபகபாரில் தைம் தைந்லதைலய எதி்த்துப கபாரிட்டுக் வகான்றா். 

அபூ லுபாபா-ஒளஸ  ககாத்திரத்தின் தைலலவ். யூதை்களின் ககாட்லடலய முற்றுலகயிட்டகபாது 
அவ்ககள ககட்டுக் வகாண்டபட சமாதைானாபகபிச வா்த்லதைக்காக வபருமானாா் அவ்ககள இவலர 
அனபபிலவத்தைா்ககள. 

அபபாஸ -அபதுல் முத்தைலபின் மகனாானா இவ் மக்காவில் பிறந்தைவ். நாயகம் அவ்கலளவிட 
இரண்டு வயது மூத்தைவ். மக்கா வரும் யாத்திரிக்களக்ு தைண்ணீ் வழ்ங்ும் வபாறுபபு 
இவ்களலடயதைாக இருந்தைது. இஸ லாத்லதை இவ் ஆ்தைரித்தைகபாதிலும் ' வவளிபபடுத்தைவில்லல. 
வற்புறுத்தைலால் பத்ருப கபாரில் ுலறஷிககள சா்பாக கலந்து ற்லறபபட்டா். பின்னா் வபருமானாா் 
முன்னிலலயில் இஸ லாத்லதைத் தைழுவி, மக்கா வசன்று ுலறஷிகளின் நடவடக்லககலள இரகற்யமாகத் 
வதைரிவித்து வந்தைா். அவ் லமத்துணி லமமூனாாலவ வபருமானாா் அவ்களக்ு மணமுடத்து லவத்தைா். 
ஹற்லனான் கபாரில், வபருமானாா் இவ்ககள அருகில் நின்று காத்தைனா். மக்கா வவற்றிலய, இரத்தைம் ற்ந்தைாதை 
வலகயில், இவ்ககள மூலழ்ாக ஆ்க்கி அருளமாறு இலறவலனா இலறஞ்ற்னாா். அபூஸ ஃபயானக்ு 
வபருமானாா் அவ்களிடம் அபயம் வபற்றத்தைந்தை வபருலம இவ்களலடயகதை. மதீனாாப பகளளிவாசலல 
விரிவபடுத்துவதைற்காகத் தைம் வட்லட அன்பளிபபாக வழ்ங்கினாா். 

அம்ரு இபன ஆ்ஸ -இவ் வபருமானாா் அவ்ககள மீது வலசக்கவிககள பாடயவ். அகழ்ப 
கபாருக்ுபபின் இஸ லாத்லதைத் தைழுவினாா். 

அ்ல்-(உலகல்) அபூதைாலயின் இரண்டாவது மகன். இவ் சககாதைர் அலலயவிட இருபது வயது 
மூத்தைவ். தைந்லதையின் பிரியத்துக்ு உரியவ். பத்ருப கபாரில் ுலறஷிகளின் அணியில் நின்று கபா் 
புரிந்தைா். இவருக்ும் அலக்ும் கருத்து கவறுபாடு உண்டு. பின்னா் இவ் முஸ லமானாா். 

அ்க்கம்-இவ் கண்ணியமானா மக்ஸ ற்ம் கிலளலயி கச்ந்தை வபரிய வசல்வந்தை். இவருலடய 
விசாலமானா இல்லம் இஸ லாத்தின் வசயலகமாக இருந்தைது. இயன்ற எல்லா உதைவிகலளயும் வசகதைா். 
நாயகம் அவ்ககள அந்தை வட்டல் இருந்து ஆ்கலாசலனா நடத்தினாா்ககள, முஸ லம்ககள அங்கக வதைாழுலக 
நடத்தினாா்ககள. 

அல-வபருமானாா் அவ்களின் வபரிய தைந்லதை அபூதைாலயின் நான்காவது மகன். 
இளம்பருவத்திலகய இவ் வபருமானாா் அவ்களிடம் ஒன்றியவ். இலளஞ்களில் முதைலல் 
இஸ லாத்லதைத் தைழுவியவ். துணிவம், தியாக உகளளமும் வகாண்டவ். பாத்திமா (ரல) அவ்கலள மணம் 
வசகது வகாண்டவ். 

அதி-வகளளல் ஹாத்தியின் மகன். லபஃவானாா அதீயின் தைங்லக. அதீ கிறிஸ துவக் கட்டத்துக் 
தைலலவராக இருந்து ஸரியாவக்ு ஓடவிட்டா். லபஃவானாா ற்லற பிடக்கபபட்டா். வபரு மானாாரிடம் தைம் 
தைந்லதைலயப பற்றிக்கறி, மன்னிபபுப வபற்றா். அதீலயயும் கட்ட வந்து இருவரும் இஸ லாத்லதைத் 
தைழுவினாா். 
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அன்லாரிககள-மக்காவிலருந்து ுடகயறிய முஸ லம்களக்ு மதீனாாவில் வாழ்ந்தைவ்ககள ஆ்தைரவ 
அளித்தைா்ககள. அதைனாால் அவ்களக்ு அன்லாரிககள-உதைவியாள்ககள எனாபவபய் வழ்ங்கலாயிற்று. 

அனாஸ  இபன மாலக்-இவ் மதீனாாவின் கஸ ரஜ ககாத்திரத்தில் பிறந்தைவ். இவருலடய தைந்லதை 
இவலர ந்யகம் அவ்களிடம் ஒபபலடத்தைா். பத்து ஆ்ண்டுககள வலர ஊகழியத்தில் இருந்து, பலகபா்களில் 
கலந்து வகாண்டா்.103 வயது வலர வாழ்ந்தைா். 

ஆ்யிஷா-அபூபக்க் அவ்களின் மகளா். கதீஜாப பிராட்டயாரின் பிரிவக்ுபபின் வபருமானாா் 
அவ்களக்ுத் வதைாண்டு புரிவதைற்காக அபூபக்க் தைம் மகலள திருமணம் வசகது வகாடுத்தைா்ககள. 

இக்ரிமா-இவ் இஸ லாத்தின் பரம விகராதியானா அபூஜஹ்லன் மகன். இவரும் 
தைந்லதைலயபகபாலகவ விகராதியாககவ இருந்தைா். பத்ருப கபாரில் முஸ லம்கலள எதி்த்தைவ். மக்கா 
வவற்றியின்கபாது தைபபி ஓடயவலர இவ் மலனாவி அலழ்த்துவந்து, வபருமானாாரிடம் மன்னிபபுப 
வபறிவசகதைா். இக்ரிமா இபன அீறஜஹ்ல் என்னம் வபயரால் இவலர அலழ்பபலதை, இவ் 
விரும்பவில்லல. பின்னா் இவ் ய்மூக் கபாரில் வரமரணம் அலடந்தைா். 

இபன முலகறா-வலத் இபன முலகறா. இவ் மக்காவில் பிரபலமானா மக்ஸ ற்ம் ககாத்திரத்தில் 
பிறந்தைவ். வசல்வமும் வசல்வாக்ும் வபற்றவ் இவ். “வபருமானாா் ற்றந்தை நாவன்லம மக்கவ்” என்று 
கறினாா். இவருலடய தைலலலமயில் ுலறஷிககள கடத்தைான் அவ்கலளபபற்றி வவளியூரா் ககட்டால் 
என்னா கறுவது என்று முடவ வசகதைனா். இவருலடய பத்து மக்களில் காலத், வலத், ஹிஷாம் ஆ்கிய மூவகர
இஸ லாத்லதைத் தைழுவினாா். 

உத்பா இபன ரீற ஆ்-ுலவஷித் தைலலவ்களில் ஒருவ். இவருலடய மககள ஹிந்தைாலவ 
அபூலூபயான் மணமுடத்திருந்தைா். இவருலடய மகன் ஹூலதைபா இஸ லாத்லதைத் தைழுவியிருந்தைா். இவ் 
ுலறஷிகளின் சா்பாக, வபருமானாா் அவ்களிடம் வசன்று, வபாருகள, புகழ், கபண ஆ்லச காட்ட, மனாலதைத்
திருபப முயன்றா். ஆ்னாால், இறுதியில் மனாமாற்றத்கதைாடு திரும்பினாா். அதைனாால் ுலறஷிகளின் 
ஏளனாத்துக்ு ஆ்ளானாா். முன் ஒருசமயம் வபருமானாாருக்ு திராட்லசப பழ்ங்கலள 
அனபபிலவத்திருக்கிறா். 

உத்மான் இபன அபபான்-உலமகயாக் ககாத்திரத்லதைி கச்ந்தை ஹல்ரத் உத்மான், 
வபருமானாாலரவிட ஆ்றுவயது இலளயவ். வபருஞ்வசல்வந்தை். உமறுல் பாரூக் (ரல) அவ்களக்ுப பின் 
கலபாவானாா்ககள. நபிககள வபருமானாாரின் திருமகளா் இருவலரத் திருமணம் வசகதைவ்ககள. 

உத்மான்-வல்ஹாவின் மகன். அவ் மாண்டதும் இவ் வகாட பிடத்தைா். ஹம்லா வாளால் வற்யதும்
இவரும் வழ்ந்தைா். 

உம்-அதீ கிலளலயி கச்ந்தை கந்தைாயின் மகன். அபூஜஹ்லன் பரிச அறிவிபலப ஏற்று, நாயகம் 
அவ்கலளக் வகாலல வசகய, உருவி வாளடன் வசன்றா். வழியில் தைம் சககாதைரியின் வட்டுக்ுி வசன்று, 
மனாமாற்றம் வபற்றா். பின்னா், வபருமானாா் முன்னிலலயில் இஸ லாத்லதைத் தைழுவினாா். அதுமுதைல், 
இஸ லாமய வரலாற்றில் புதுத்திருபபம் ஏற்படலாயிற்று. 

உம்மு அமாரத்-இஸ லாத்லதைத் தைழுவிய அன்லாரிகளில் ஒருவ். இவரும், இவருலடய கணவரும், 
இரண்டு ஆ்ண் மக்களம் உஹத், லகப், ஹ’லனான் முதைலய கபா்களில் கலந்து வரபகபா் புரிந்தைனா். 
கபாரில் காயம் அலடந்தைவ்களக்ுத் தைண்ணி் வழ்ங்கி, காயத்துக்ுி சாம்பல் தைடவினா். நபிகளாரின் 
பாராட்டுபவபற்றவ். இவருலடய ுடும்பத்தைா் அலனாவரும் கபாரில் வரமரணம் எகதினா். 
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உம்மு ஹ்ம்-இவ் இஸ லாத்தின் விகராதியாயிருந்தை இக்ரிமாவின் மலனாவி. தைபபி ஓடய கணவலர 
அலழ்த்து வந்து வபருமானாாரின் மன்னிபலபப வபற்றவ். 

உ்வத் இபன மஸ ூத்-இவ் அபூஸ ஃபயானின் மருக். தைாயியிலுகளள தை்பகளின் தைலலவ். 
ுலறஷிகளின் சா்பாக வபருமானாா் அவ்களிடம் தூது கபாக, அவ்களக்ு உகளள வபருலமலய அறிந்து 
வந்தைவ். மக்கா வவற்றிக்ுபபின் மதீனாா வந்து இஸ லாத்லதைத் தைழுவினாா். தைம் ஊகரானா தைாயிபுக்ுிவசன்று 
இஸ லாமயப பிரிசாரம் வசகயப புறபபட்டா். அவ் உயிருக்ு அபாயம் வருவமன்று வபருமானாா் 
தைடுத்தைா்ககள. ஆ்னாால் ஆ்்வம் கமலட்டால், தைம் பணிலயி வசகய தைாயிபு வசன்றா். அங்கககய 
பலகவ்ககள அவலர அம்வபகதிக் வகான்றுவிட்டனா். 

கஃப இபனமாலக்-இவ் கஸ ரஜ ககாத்திரத்தினா். இஸ லாத்லதைத் தைழுவியவ். இஸ லாமயக் 
கவிஞ்களில் மூன்றாவது இடத்லதைப வபற்றவ். வபருமானாா் அவ்களால் சமூகபபிரஷடம் வசகயபபட்டு
வருந்திக் கண்ணி வடத்து, பிறு மன்னிபபுபவபற்றவ். 

கத்தைாப-ுலறஷிகளின் ஒரு முக்கிய ககாத்திரமானா அதீ கிலளலயி கச்ந்தைவ். 

கதீஜா-மக்காவில் ுலறஷி ககாத்திரத்தில் கதைான்றியவ். வபரும் வசல்வந்தை். அவருலடய 
வியாபாரப வபாருகளகலள வபருமானாா் விற்பலனா வசகது இலாபத்லதைப பங்கிட்டுக் வகாண்டனா். அவ் 
இருமுலற திருமணம் வசகதுவகாண்டு வாழ்க்லக நடத்தினாா். முந்திய கணவன்மா்ககள இருவரும் 
இறந்துவிட்டனா். எத்தைலனாகயா ுலறஷித் தைலலவ்ககள அவலரத் திருமணம் வசகது வகாகளள 
முன்வந்தைனா். அவ் விரும்பவில்லல. நாயகம் அவ்களின் கண்ணியம், கந்லம, வசால் உறுதி 
ஆ்கியவற்லற அறிந்து அவ்கலள மணந்து வகாண்டா். தைம்முலடய வசல்வத்லதை வபருமானாா் அவ்களின்
வபாறுபபிகல ஒபபலடத்து வாரி வழ்ங்கினாா். இன்முகத்கதைாடு இல்லறம் நடத்தினாா். அவ்களக்ு காசீம்,
அபதுல்லாஹ், தைாஹி் ஆ்கிய மூன்று ஆ்ண் மக்களம், லலனாப, ருலகயா, உம்முுல்தூம், பாத்திமா ஆ்கிய 
நான்ு வபண்மக்களம் பிறந்தைனா். ஆ்ண்மக்ககள மூவரும் இளம்பருவத்திகலகய 
இறந்துவிட்டனா்.பிராட்டயா் வபருமானாா் அவ்களடன் இருபத்லதைந்து ஆ்ண்டுககள வாழ்ந்து, தைம் 64-வது 
வயதில் இறபவபகதினா். 

காலத் இபன வலத்-ுலறஷி ுடும்பத்தினா், உஹத் கபாரில் கபா் புரிந்தைா். பின்னா், மதீனாா 
வசன்று வபருமானாா் அவ்களின் கரம் பற்றி இஸ லாமாகி, மன்னிபபுபவபற்று, அயல்நாடுகளக்ுத் 
தைலலலம வகித்துி வசன்று வவற்றிவபற்றா். கபாலரத் தைவிர கவறு எதிலுகம கவனாம் வசலுத்தைாதைவ். 

ஸ பிகயா நாிற்யா் - நாயகம் அவ்களின் மாம: ஹம்லாவின் தைங்லக. 

லஅத் இபன முஆ்த்-இவ் மதீனாாவில் ஒளஸ  ககாத்திரத் தைலலவ். இஸ லாத் லதைத் 
தைழுவியவ்.யூதை்களலடய துகராகத்துக்ு வருந்தி, அவ்களலடய கவதைக் கட்டலலள அனசரித்து, 
சமாதைானா தீ்பபு வழ்ங்கினாா். 

எலபிஃகயா-இவ் தைந்லதை யூதைக்கிலளயின் தைலலவ். லகப் கபாரில் இவருலடய தைந்லதையும் 
கணவரும் இறந்தைனா். ஆ்தைரவற்று இருந்தை இவலர வபருமானாா் மணந்துவகாண்டனா். இதைனாால் யூதை்களின் 
பலகலம மாறும் எனாக் கருதினாா்ககள. 

லல்மான் பா்ஸ-இவருலடய தைந்லதை அக்கினிலய வணங்ுபவ். அவ் கிறிஸ துவ வணக்க 
முலறயால் கவரபபட்டா். கிறிஸ துவப பாதிரி ஆ்தைரவில் இருந்தைா். அவ் இறந்தைதும், அவ் கறியபட 
நபிககள நாயகத்லதைத் கதைட வந்தைா். வழியில் கல்பிக் கட்டத்தினா் இவலர ஒ் யூதைரிடம் அடலமயாக 
விற்றுவிட்டனா். 300 கபரிசம் நாற்றுகலளயும், 40 அவன்ஸ  தைங்கத்லதையும் வபருமானாா் வகாடுத்து இவலர 
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மீட்டனா். அகழ்பகபாரில் இவருலடய ஆ்கலாசலனாபபடகய அகழ்வவட்டனாா். வபருமானாா்க்ு 
இவரிடம் பிரியம் அதிகம். 

லலனாப பின்த் ஜஹ்ஷ-இவ் வபருமானாா் அவ்களின் மாம மககள: (அதைாவது அபதுல் முத்தைலபின் 
கபத்தி) அடலமயிலருந்து விடுதைலல வசகயபபட்ட ஸ லக்துக்ு வபருமானாா் இவலர மனாம் வசகது 
லவத்தைனா். ஓ் ஆ்ண்டுக்ுப பின் இவ்ககள மணவாழ்க்லக இன்பகரமாக இல்லாதைதைால், 
மணவிலக்ுிவசகது வகாண்டனா். அதைன்பின், ஸ லக்னாலபப வபருமானாா் அவ்ககள மணந்துவகாண்டனா். 

ஸ ற்ராக்கா-முழுபவபய் ஸ ற்ராக்கா இபன மாலக், வபருமானாா் அவ்களம், அபூபக்கரும் 
மக்காவிலருந்து புறபபட்டுி வசன்றகபாது, பரிச வபறுவதைற்காக அவ்கலளத் கதைடி வசன்றவ் இவ். ஹ?
லனான் கபாருக்ுப பின்னா் இஸ லாத்லதைத் தைழுவினாா். 

ஸ ற்லப் இபன அவ்வாம்-இவ் கதீஜா(ரல) அவ்களின் சககாதைர். அவ்வாமுக்ும் 
ஸ பிகயாவக்ும் மகனாாவா். பலகபா்களில் கலந்துவகாண்டு வரபகபா் புரிந்தைவ். அபூபக்க் (ரல) 
அவ்களின் மகளா் அஸ மாலவத் திருமணம் வசகதைவ். 

ஸ ற்லப்-கதிஜாப பிராட்டயாரின் சககாதைர் மகன். இவ் இருவலர அலழ்த்துக்வகாண்டு 
கஃபாவக்ுி வசன்று பகிஷகார அறிவிபலபக் கிழித்வதைறிந்துவிட்டு வபருமானாா் முதைலானாவ்கலளப 
பகளளத்தைாக்கிலருந்து மீட்டுவந்தைா். 

சலஹல் இபன அம்ரு-இவ் ுலறஷித்தைலலவ்களில் ஒரு அறிவாளி. பத்ருபகபாரில் 
கலந்துவகாண்டு ற்லற பிடக்கபபட்டு, இழ்பபுத்வதைாலக வகாடுத்து மீண்டவ். பின்னா், வபருமானாா் 
அவ்களிடம் ஹ’லதைபிகயாவில் உடன்படக்லக வசகது வகாகளவதைற்காக ுலறஷிகளின் சா்பாக வந்தை 
தூதை், பிறு இவ் இஸ லாத்லதைத் தைழுவினாா். 

வசளதைா பின்த் லம்ஆ்-இவரும், இவ் கணவரும் முஸ லமாகி, அபிசீனியா வசன்றனா். அங்கக 
கணவ் இறந்துவிட்டா். இவருலடய திக்கற்ற விதைலவ நிலலலயக் கண்டு, வபருமானாா் அவ்ககள 
திருமணம் வசகது வகாண்டனா். 

தைல்ஹா-ுலறஷிககள அணியில் உஹத் சண்லடயில் வகாட பிடத்தைவ். அவ் சவால்விட்டதைன் 
காரணமாக, அலயின் வாளக்ு இலறயானாா். 

துலபல் இபன அம்்-மக்காவின் சற்றுபபுறத்தில் வாழ்ந்துவந்தைவ். இவ் மக்காவக்ு வந்தைகபாது 
வபருமானாா் அவ்ககள ஒதித் வதைாழுதைலதைக் ககட்டு உண்ிற் கமலட்டு முஸ லமானாா். 

ப்ராஸ -இவ் ப்ன ஆ்ம் ககாத்திரத்லதைி கச்ந்தைவ் நாயகம் அவ்களின் வாக்ு வன்லமலயக் 
கண்டு வியந்து, பலகவ்கலள ஒழிக்க தைாம் துலணபுரிந்தைால், தைமக்ுத் தைலலலமபபதைவி கிலடக்ுமா எனா 
கபரம் கபற்னாா். 

பாத்திமா-நபிககள நாயகம் அவ்ககள- கதீஜா(ரல) அவ்களின் அன்பு மகளாவா். இவருக்ுப பல 
வபய்ககள உண்டு. சவ்க்கத்தின் கபரரற் என்று அலழ்க்கபபட்டவ். தைம் தைந்லதைக்ு உண்டானா 
இன்னால்கலள கநரில் கண்டு வருந்தியவ். இவருலடய 15-வது வயதில் அலக்ும் இவருக்ும் திருமணம் 
நிகழ்ந்தைது. இருவரும் எளிய வாழ்க்லக நடத்தினா். நாயகம் அவ்களின் பிரிவ தைாளாமல், இரவ பகலாக 
அழுது, ஆ்று மாதைங்களக்ுப பிறு 29-வது வயதில் இறந்துவிட்டா். 
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மாரியா கிபதி-மஸ று நாட்டு கிறிஸ துவ மதைத்தைலலவ் முவகளகிஸ , வபருமானாாருக்ுப பரிசாக 
அனபபிலவத்தை இரண்டு வபண்களில் ஒருவரானா இவலரப வபருமானாா் மணம் புரிந்துவகாண்டனா். 

முத்யிம் இபன அதி-இவ் ுலறஷிகளில் ஒருவ். இவ் இஸ லாத்லதைத் தைழுவவில்லல எனினம், 
மனிதைாபிமானா உண்ிற்கயாடு, தைம் மக்ககள இருவருடன் ற்ல நாட்ககள வபருமானாாருக்ுப பாதுகாபபாக 
இருந்தைா். 

முஸ  இபன உலமகள-இவ் ஹாஷிமன் வகாகளளபகபர் அ்க்கம் இல்லத்தில், வபருமானாாரின் 
இஸ லாமயப பிரிசாரம் நிகழும்கபாது இவ் இஸ லாத்லதை தைழுவினாா். அதுவலர வந்திருந்தை திருக்ு்ஆ்ன் 
வசனாங்ககள யாவம் இவருக்ு மனானாமாக இருந்தைனா. யத்ரிபுக்ு, இஸ லாத்தின் பிரிசாரத்திற்காக, இவலரப 
வபருமானாா் அனபபிலவத்தைா்ககள. 

பிஷரு-வபருமானாா் அவ்களின் கதைாழ்்களில் ஒருவ். அம்பு எகவதில் வல்லவ். லஹப் கபாரின் 
முடவில் யூதைபவபண் அளித்தை விருந்தில் நஞ்ச கலந்தை இலறிற்லய உண்டு உயி் துறந்தைா். 

பிலால்-வதைாழுலகக்ு அலழ்பவபால முழ்ங்க, முதைன்முதைலல் நியமக்கபபட்டவ். இவ் நீக்கரா 
இனாத்தைவ். இவருலடய தைந்லதை ரபாஹ், அபிசீனியாவிலருந்து பிலால் அடலமயாகப பிடக்கபபட்டு 
மக்காவக்ு வகாண்டு வரபபட்டா். மகவம் துன்புற்றவ். அபூபக்க்(ரல) இவலர 
அடலமத்தைலளயிலருந்து விடுவித்தைனா். இவ் இறுதிவலர நா ...ம் அவ்ககள ஊகழியத்திகலகய இருந்தைா். 

புலதைல் இபன வ்கா-இவ் ுலா கட்டத்தின் தைலலவ். வபருமானாாரிடம் அபிமானாம் வகாண்டு 
ுலறஷிகளின் நடவடக்லககலள அவ்வபகபாது வதைரிவித்துக்வகாண்டருந்தைவ். 

ஜஃப்-அபூதைாலப அவ்களின் மூன்றாவது மகன். அல அவ்களின் தைலமயனாா். ுலறஷிகளின் 
வகாடுலமகலளி சகியாமல், அபிசீனியாவக்ுி வசன்ற முஸ லம்கலள, தைங்களிடத்தில் 
ஒபபலடக்ககவண்டும் என்று ுலறஷிகளில் ற்ல் அபிசீனியா அரசரிடம் வசன்று, இஸ லாத்லதைபபற்றியும் 
வபருமானாாலரப பற்றியும் ககாகள மூட்டனாா். அபவபாழுது ஜஃப் அங்கக வசன்று, வபருமானாாரின் 
வபருலமலயக்கறி, எதிரிகளின் சூழ்ிற்ககலள முறியடத்தைவ். 

லஜத் இபன ஹாரிதைா-கிறிஸ துவக் ுடும்பத்தில் பிறந்தைவ். இவ் ற்லறபபிடக்கபபட்டு, ற்ரியாவில்
ஹ்ம் இபன ஹிஷாமடம் அடலமயாக விற்கபபட்டா். ஹ்ம் தைம் மாம கதீஜா நாிற்யாரிடம் லஜலதை 
அன்பளிபபாகக் வகாடுத்தைா். அவ் வபருமானாா் அவ்களிடம் ஊகழியத்துக்காக வந்தைா். அபவபாழுது 
அவருக்ு வயது பதிவனாட்டு. வபருமானாா் அவ்ககள அடலமயிலருந்து அவலர விடுவித்துவிட்டனா். 
அவ் இறுதிவலர வபருமானாா் அவ்களடகனாகய இருந்தைா். அடலமகளில் இவகர முதைலாவதைாக 
இஸ லாத்லதைத் தைழுவியவ், லஜதுலடய மகனாா் உலாமா புகழ் மக்க இராண்வத் தைளபதியாக 
விளங்கினாா். 

ஹம்லா-இவ் அபதுல் முத்தைலபின் கலடற் மககள. நாயகம் அவ்களின் ற்றிய தைந்லதை. ற்றந்தை கபா் 
வர். “இஸ லாமய சமயிற்ங்கம்” என்ற புகழ் வபற்றவ். உஹத் கபாரில் உயி் துறந்தைா். 

ஹலமா-நாயகம் அவ்களக்ுப பாலூட்ட வள்த்தை வசவிலத்தைாக. 

ஹபலா நாிற்யா்-இவ் தைந்லதை உம்(ரல) அன்லனா லஜனாப. சககாதைர் அபதுல்லாஹ் இபன உம்.
இவலர முதைலல் ுலனாஸ  ுதைாபாவக்ு மணமுடத்தைனா். ுலறஷிகளின் வகாடுலம தைாளாது இருவரும் 
அபிசீனியா வசன்று திரும்பினா். பத்ருகபாரில் ுலனாஸ  படுகாயம் அலடந்து இறந்தைா். அதைன்பின், இவலர 
அண்ணல்நபி அவ்ககள மணந்துவகாண்டனா். 
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ஹன்லலா இபன அபூ ஆ்ீற்-இவ் அபூ அமீ் மகன். உஹத் கபாரில் கலந்து தைம் தைந்லதைக்ு எதிராகப 
கபா் புரிந்து, எதிரிககள பலலரக் வகான்றா். பின்னா் இவரும் வகால்லபபட்டா். 

ஹஸ லான் இபன தைாபித்-மதீனாாவில் பிறந்தை ற்றந்தை கவிஞ், இஸ லாத்லதைத் தைழுவி, 
வபருமானாாருக்ு ஒத்துலழ்பபு நல்கினாா். 120 ஆ்ண்டுககள வலர வாழ்ந்தைா். 

ஹாதிப-மக்காவின் மீது பலடவயடுக்க உத்கதைற்த்திருந்தை இரகற்யி வசகதிலய லாரா என்ற வபண் 
மூலம் ுலறஷிகளக்ு எழுதி அனபபியவ். ஆ்னாால் அது உடனாடயாகக் கண்டுபிடக்கபபட்டது. பின்னா் 
வபருமானாாரால் இவ் மன்னிக்கபவபற்றா். 

ஹாரிது-அபூஸ ற்பயானின் தைந்லதை. பலகவ்களின் தைாக்ு தைலலருந்து வபருமானாாலரக் 
காபபதைற்காக, அவ்களக்ும் ுலறஷிகளக்ும் மத்தியின் நின்றா். பல புதிகளிலருந்து வசபபட்ட 
கத்திகளினாால் தைாக்ுண்டு உயி் துறந்தைா். 

ஹிந்தைா-இவ் இஸ லாத்தின் வகாடய விகராதியாக இருந்தைவ். உத்பா இபனராபி ஆ்வின் மககள, 
அபூலூபயாவின் மலனாவி. மக்கா வவற்றிக்ுபபின் இஸ லாத்லதைத் தைழுவி, வபருமானாாரின் 
வபருந்தைன்லமயால் மன்னிபபுபவபற்றவ். முஆ்வியா இவருலடய மகன். 

ஹிஷாம்-இவ் மகவம் வகளரவமானா ஹாஷிம் ககாத்திரத்தைாரின் வநருங்கிய உறவினா். 
ுலறஷிகளின் பகிஷகாரத்லதைக் கருதி, இரகற்யமாக உணவ, தைானியங்ககள முதைலயவற்லற நாயகம் 
அவ்ககள வட்டுக்ு அனபபிலவத்தைவ். 

வரக்கா இபன வநளபல்-இவ் கதீஜா (ரல) அவ்களின் ஒன்றுவிட்ட சககாதைர். இபராஹீம் (அலல) 
அவ்களின் மா்க்கத்லதை ஆ்ராய முற்பட்டு, வவற்றி வபறாமல் கவதை நல்கலள நன்ு கற்று உண்ந்து தூய 
வாழ்வ வாழ்ந்தைவ். 

வஹ்ஷி-இவ் நீக்கரா அடலம. தைமக்ு விடுதைலல கிலடக்ும் என்ற வாக்ுறுதியின் கபரில், 
ஹம்லாலவக் வகான்றா். மக்காலவப வபருமானாா் வவற்றி வகாண்டதும் தைமக்ு மன்னிபபுக் கிலடக்காது
என்று தைாயிபுக்ுத் தைபபி ஓடனாா். பின்னா் மதீனாா வந்து வபருமானாாரிடம் மன்னிபபுக்ககாரினாா். அவ் 
முகத்லதை ஏறிட்டுபபா்க்காமல், வபருமானாா் மன்னித்தைா்ககள. 

   

  

 நபிககள நாயகம் அவ்ககள பிறபபு
  ☐ மக்காவில் ுலறஷி ககாத்திரபபிரமுக் அபதுல் முத்தைலப அவ்களக்ுப பத்து ஆ்ண்மக்ககள 
பிறந்தைனா். அவ்களகள கலடற் மகன் அபதுல்லாஹ் அவ்ககள. இவ்ககள கி.பி.545 ஆ்ண்டல் பிறந்தைா்ககள. 

 ☐ ுலறஷி ககாத்திரத்தில் பிறந்தை உலஹப, யத்ரிபபிலருந்து மக்காவக்ுக் ுடகயறி வற்த்து 
வந்தைனா். அவருலடய அண்ணன் வஹப. அவருக்ு ஒரு மககள ஆ்மனாா, அழ்ும் ுணநலனம் ஒருங்கக 
அலமந்தைவ். 
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☐அந்தை ஆ்மனாாலவ, தைம் மகன் அபதுல்லாஹ்வக்ுத் திருமணம் வசகது லவத்தைா் அபதுல் 
முத்தைலப. 

 ☐ கி.பி.570-ம் ஆ்ண்டல் அபதுல்லாஹ் இறந்துவிட்டா். 

 ☐ அபவபாழுது அவருலடய அருலம மலனாவி ஆ்மனாா ஆ்றுமாதைக் க்பபவதியாக இருந்தைா். 

 ☐ கி.பி.571-ஆ்ம் ஆ்ண்டு ஏபரல் மாதைம் 20-ந்கதைதி, திங்கட்கிழ்லம ஆ்மனாா நாிற்யா் அழ்கானா 
ஆ்ண்ுழ்ந்லதை ஒன்லறப வபற்வறடுத்தைா். (இதைற்ுி சரியானா அரபு மாதைம் ரீறயுல் அவ்வல், பன்னிரண்டாம் 
கதைதி (யாலனா வருடம்)) 

 ☐ தைமக்ுப கபரன் பிறந்திருபபலதை அறிந்தைதும் பாட்டனாா் அபதுல் முத்தைலப மகவம் 
மகிழ்ிற்யுற்றா். உடகனா அவ் ுழ்ந்லதைலயக் கஃபாவக்ு எடுத்துபகபாக நன்றி வசலுத்தி இலறவலனாத் 
வதைாழுதைா். 

 ☐ ுழ்ந்லதைக்ு 'முஹம்மது' என்று வபய் சூட்டனாா். 

 ☐ ுழ்ந்லதைலயக் கண்டு மகிழ் வந்தை உறவினா்ககள,'நம்நாட்டல் இத்தைலகய வபயலர யாரும் 
லவபபது இல்லலகய! நீங்ககள ஏன் உங்ககள கபரக்ுழ்ந்லதைக்ு  ‘முஹம்மது’ என்று வபய் 
சூட்டயிருக்கிி்ககள” என்று ககட்டனா். 

 “☐ என் கபரன் வபருலமயும் புகழும் வபற்றுத் திகழ்கவண்டும் என்பது என் ஆ்லச. அதைனாால்தைான் 
அவ்வாறு வபய் லவத்கதைன்” என்றா் அபதுல் முத்தைலப. 

 ☐ அந்தைக் ுழ்ந்லதை வள்ந்து வபரியவ்களாகி, நபிககள நாயகம் ஆ்னாா்ககள. 

 ☐ முஹம்மது என்னம் அரபுிவசால், புகழுக்ும் வபருலமக்ும் உரியவ் என்னம் வபாருலளக் 
ுறிபபதைாும். 

  ஃஃஃ 
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 1. புன்ற்ரிபகபாடு ுழ்ந்லதை வள்ந்தைது
 வபருமானாா் அவ்களின் ுழ்ந்லதைப பருவம் பாட்டனாா் முத்தைலப அவ்களின் ஆ்தைரிபபில் 
இருந்தைது. 

அபதுல் முத்தைலப அவ்களின் உடல் முதுலமயால் நலந்து, தைள்ந்தைது. 

தைாம் உயிகராடருக்ும் வபாழுகதை, ுழ்ந்லதைலயத் தைக்க பாதுகாபபில் விட்டுவிடக் கருதினாா். 
அதைற்காக தைம்முலடய புதைல்வ்கலள அலழ்த்து ஆ்கலாற்த்தைா். 

அபவபாழுது, முதைலாவதைாக அபூலஹப, அக்ுழ்ந்லதையின் பராமரிபலப தைாம் ஏற்றுக்வகாகளவதைாகக் 
கறினாா். 

“நீகயா பணக்காரன், கடனா உகளளம் உலடயவன்; தைாக தைந்லதையற்ற இக்ுழ்ந்லதைலய மகிழ்கவாடு 
வள்க்க உன்னாால் இயலாது” என்று கறிவிட்டா் அபதுல் முத்தைலப. 

ஹல்ரத் அபபாஸ  தைாம் வள்பபதைாகக் கறினாா். 

“உனாக்ுக் ுழ்ந்லதைககள அதிகம். அவற்கறாடு இக்ுழ்ந்லதைலய எவ்வாறு ஆ்தைரிக்க இயலும்?” என்று
கறிவிட்டா். 

இறுதியாக, அபூதைாலப அவ்ககள,” நான் பணக்காரன் அல்லன் எனினம் இக்ுழ்ந்லதைலய வள்க்ும்
நற்காரியத்துக்ு நான் தைுதியானாவன் என்று நீங்ககள கருதினாால், நான் மனாபபூ்வமாக அபவபாறுபலப 
ஏற்றுக்வகாகளகிகறன்” எனா மகப பணிகவாடு கவண்டக்வகாண்டா். 

அலதைக்ககட்டதும்,” இதைற்ு நீ வபாருத்தைமானாவன் என்பதில் ற்றிதும் ஐயம் இல்லல. ஆ்யினம் 
அந்தைக்ுழ்ந்லதைகய அலதைத் தீ்மானிக்கட்டும்” என்று கறி, வபருமானாா் அவ்கலள அருகில் அலழ்த்து, 
“அருலமக்கண்மணிகய! எனாக்ககா வயதைாகிவிட்டது. உடலும் தைள்ந்துவிட்டது. இனி அதிக நாட்ககள 
உயிகராடு இருக்கமாட்கடன். ஆ்ககவ, நம் ுடும்பத்தைவ்களானா, இவ்ககள உம்லமப பராமரிக்ும் 
வபாறுபலப ஏற்கத் தையாராயிருக்கின்றனா். இவ்களில் எவருடன் இருக்க நீ் விரும்புகிி்?” என்று 
ககட்டா் முதியவ். 

புன்ற்ரிபபுத் தைவழ், அபூதைாலப அவ்ககள மடயில் கபாக உட்கா்ந்தைா்ககள வபருமானாா்: 

உடகனா அபதுல் முத்தைலப கண்களில் நீ் தைளம்ப, தைம் மகலனா கநாக்கி,” அபூதைாலகப தைாக 
தைந்லதையற்ற இக்ுழ்ந்லதைக்ுப வபற்கறாரின் அன்பும், பாசமும் இன்னாது என்று வதைரியாது. ஆ்லகயால், 
இக்ுழ்ந்லதைலய, ஒரு ுலறயும் இன்றி, மகிழ்கவாடு வள்த்து வருவாயாக!” என்றா். 

அதைன்பின் ற்ல நாட்களில் அபதுல் முத்தைலப மனாஅலமதிகயாடு காலமானாா்ககள. 
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 2. இலணபிரியாதை வள்பபு
 அபூதைாலப அவ்களின் ஆ்தைரிபபில் வபருமானாா் அவ்ககள வள்ந்து வந்தைா்ககள. தைம்முலடய 
பிகளலளகளக்ும் கமலாக வபருமானாா் அவ்கலள அன்கபாடு கநற்த்தைகதைாடு, இலணபிரியாமல் 
கவனித்துக்வகாண்டா். துங்ும்கபாது கடத் தைம்முடகனா தூங்க லவத்துக்வகாண்டா். 

வவளிகய கபாவதைாயிருந்தைால், கடகவ அலழ்த்துி வசல்வா். இவ்வாறு கண்ண்ம் கருத்துமாக 
இருந்தைலமயால் ஒருவலர ஒருவ் விட்டுப பிரிவகதை இல்லல. 
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 3. விலளயாட்டகல விருபபம் இல்லல
 வபருமானாா் அவ்ககள இளம்பருவத்தில், தைனித்திருந்து ற்ந்தைலனாயிகல ஆ்ழ்ந்து விடுவா்ககள. 
மற்றப பிகளலளகலளப கபால் விலளயாட்டுகளிகல நாட்டம் வகாகளவதில்லல. 

வபருமானாா் அவ்களின் இளம்பருவத் கதைாழ்்ககள ஒரு சமயம் தைங்களடன் விலளயாட வருமாறு 
அலழ்த்தைா்ககள. 

“மனிதைன் கமலானா காரியங்களக்காகப பலடக்கப பட்டருக்கிறாகனா தைவிர, விலளயாட்டுக் 
காரியங்களில் ஈடுபடுவதைற்காகப பலடக்கபபடவில்லல” என்று கறி மறுத்துவிட்டா்ககள. 
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 4. கல்வி பயிலாமல் அறிவக்க்லம
 இளலமயிகல அறிவக்க்லமயும், ற்றந்தை ஆ்ராகிற்யும் மளி்வதைற்கானா அறிுறிககள வபருமானாா் 
அவ்களிடம் நிரம்பக் காணபபட்டனா. எந்தைக் கல்விக்கடத்திகலா அல்லது எந்தைத் தைனி ஆ்ற்ரியரிடத்திகலா 
வபருமானாா் கல்வி பயின்றதில்லல. 

இதைனாாகலகய வபருமானாா் அவ்களக்ுக்  ‘கல்வி கற்காதைவ்’ (உம்ம) என்ற வபய் உண்டாயிற்று. 
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 5. மலழ்க்காகப பிரா்த்தைலனா
 ஒரு சமயம், மக்காவில் வகாடய பஞ்சம் நிலவியது. மக்ககள அலனாவரும் துன்புற்றா்ககள. 

அலதை அறிந்தை அபூதைாலப, வபருமானாா் அவ்கலள ஒரு பரந்தை வவளிக்ுக் கட்டக்வகாண்டுகபாக, 
மலழ் வபகவதைற்காகப பிரா்த்தைலனா வசகயுமாறு ககட்டுக்வகாண்டா். 

அன்புலடகயானம் அருளலடகயானமானா எல்லாம் வல்ல ஆ்ண்டவன் சமூகத்திகல, வபருமானாா்
மலழ் வபாழியப பிரா்த்தைலனா வசகதைா்ககள. அபவபாழுது அவ்களக்ு வயது பத்து உடகனா மலழ் 
வபாழிந்தைது! பஞ்சம் அகன்றது! நாடு வசழிபபலடந்தைது. 
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 6. ஆ்ண்டவன் கட்டலள
 வபருமானாா் அவ்ககள ஹல்ரத் ஹலமா அவ்களிடம் வள்ந்து வரும்வபாழுது வயது மூன்று. 

ஒருநாகள, அன்லனா ஹலமாவின் மக்கலளக் காணாலமயால், வபருமானாா் அவ்ககள, “ அருலம 
அன்லனாகய என் சககாதை்கலளக் காணவில்லலகய, அவ்ககள எங்கக!” என்று ககட்டா்ககள. 

“மககனா! அவ்ககள பகல் கநரங்களில் ஆ்டுகலள ஒட்டக்வகாண்டுகபாக கமகத்து, இரவில் வடு 
திரும்புவா்ககள” என்று கறினாா் ஹலமா. 

“தைாகய! அந்தை கவலலலயி வசகவதைற்ு எனாக்ுத் தைுதி இல்லலயா?” எனாக் ககட்டா்ககள 
வபருமானாா். 

மறுநாகள முதைல், வபருமானாாரும் மற்ற பிகளலளககளாடு ஆ்டு கமகத்து வந்தைா்ககள. 

ஹல்ரத் ஆ்தைம் அலலஹிஸ லலாம் அவ்களின் காலம் முதைல் நபிமா்ககள ஆ்டு கமகத்து 
வந்திருக்கின்றனா். 

முன்னா் கதைான்றியிருந்தை நபிமா்களிடம் உகளள இந்தை அம்சம் வபருமானாா் அவ்களிடமும் 
அலமயபவபறகவண்டும் என்பது ஆ்ண்டவன் கட்டலள கபாலும்! 
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 7. கிறிஸ துவத் துறவியின் பாராட்டு
 ஒருசமயம் வியாபாரத்தின் வபாருட்டு, ஷாம் கதைசத்துக்ுப புறபபடத் தீ்மானித்தைா்ககள அபூதைாலப. 

அபவபாழுது, வபருமானாா் அவ்ககள தைம்லமயும் உடன் அலழ்த்துி வசல்லுமாறு 
ககட்டுக்வகாண்டா்ககள. அபவபாழுது அவ்களக்ு வயது பன்னிரண்டு. 

அபூதைாலப மறுக்காமல் வபருமானாாலரயும் கட்டக்வகாண்டு வியாபாரக் கட்டாத்தைாருடன் ஷாம் 
கதைசத்துக்ுப புறபபுட்டுி வசன்றனா். 

அந்தைக் கிறிஸ துவத் துறவி கவதைங்கலளக் கற்று, அறிந்து, ஆ்ராகந்தைவ். எதி்காலத்தில் தீ்க்கதைரிற் 
ஒருவ் கதைான்றுவா் என்பலதையும் அவ்வாறு கதைான்றுவதைற்கானா அறிுறிகலளயும், அவ்கவதைங்களில் 
ுறிபபிட்டருந்தைலதை அவ் நன்ு அறிந்திருந்தைா். 

வபருமானாாரிடம் அந்தைத் துறவி உலரயாடும்வபாழுது, அவ்களலடய முகத்கதைாற்றத்லதையும், 
அறிவக்க்லமலயயும், கனிவானா வசாற்கலளயும் கண்டு வியபபுற்றா். 

“அபூதைாலப அவ்ககள! இப பாலகலர கவனாமாகப பா்த்துக் வகாகளவராக இவ் அகரபியாவின் 
கபவராளி ஆ்வா். 

“அகரபியாவிலுகளள விக்கிரக வழிபாட்லட, அடகயாடு அகற்றுபவ் இவ்! 

“ஹல்ரத் ஈலா நபி அவ்களின் முன் அறிவிபபுபபட, ஆ்ண்டவனாால் இறுதியாக 
அனபபபபட்டுகளள நபி இவ்ககள! 

“இவ்களக்ு யூதை்களினாால் எந்தை இலடயூறுகளம் உண்டாகாமல் கவனாமாகப பாதுகாத்து 
வருவராக” என்று கறினாா் கிறிஸ துவத் துறவி. 

அதிலருந்து, அபூதைாலப, வபருமானாாலர முன்னிலும் பன்மடங்ு கவனாமாகப பாதுகாத்து 
வரலானாா். 
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 8. இயற்லக வனாங்கலளப பலடத்தை ஆ்ண்டவன்
 வபருமானாா் அவ்ககள ஹல்ரத் அபூதைாலபுமுன் ஷாம் கதைசத்துக்ுப பயணமாகி வசன்ற வபாழுது 
ஆ்ண்டவனலடய வபருலமலயயும் வல்லலமலயயும் காட்டக்கடய பல அரிய காட்ற்ககள 
வபருமானாாருக்ு நன்ு புலபபட்டனா. 

மலலககள, காடுககள, ஆ்றுககள, ஏரிககள ஆ்கியலவப வபருமானாா் அவ்களின் உகளளத்தில் என்றும் 
அகலாதை ஓ் உண்லமலய உண்த்தினா என்கற கறகவண்டும். 

“ஆ்ண்டவன் ஒருவன் இருக்கின்றான்” என்பலதை எண்பிக்ும் வலகயில் இவற்லறவயல்லாம் 
சட்டக்காட்ட, “இத்தைலகய வபாருகளகலள எல்லாம் பலடத்தைது யா்? அவனலடய உண்லமலய இந்தைப 
வபாருகளககள உண்த்தைவில்லலயா?” என்று வசால்வா்ககள, வபருமானாா் அவ்ககள. 
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 9. சமாதைானா உடன்படக்லக
 அகரபியாவில் ுலறஷி வம்சத்தைாருக்ும், லகஸ  வம்சத்தினாருக்ும் வபரிய சண்லட நடந்தைது. 
இிசண்லடயில் ுலறஷி இனாத்தைவ் அலனாவரும் ஈடுபட்டருந்தைனா். 

இிசண்லடக்ு அபூதைாலப அவ்களம் வசல்ல கவண்டயதைாயிற்று. வபருமானாா் அவ்களம் உடன்
வசன்றா்ககள. 

சண்லடகயா வவு உக்கிரமாக நிகழ்ந்தைது. முதைலல் ுலறஷி இனாத்தைா் வவற்றி வபற்றனா். அடுத்து 
லகஸ  இனாத்தைவ் வவற்றி வபற்றனா். முடவில் இரு தைரபபாரும் சமாதைானாம் ஏற்படுத்திக் வகாண்டனா். 

சண்லடயின்கபாது வபருமானாா் அவ்ககள அங்கக இருந்தைகபாதிலும் அதில் அவ்ககள 
ஈடுபடவில்லல. அவ்களக்ு அபவபாழுது வயது பதினாான்ு! 

இத்தைலகய சண்லடககள நாட்டல் அடக்கட நிகழ்ந்து வந்தைதைால், வகாலலககள, வகாகளலளககள வபருகி, 
அதைனாால் பல ுடும்பங்ககள அழிந்து கபாயினா; எனாகவ இலவ தைலலவ்ககள பலருக்ு கவதைலனாலய 
உண்டாக்கினா. ஆ்லகயால் இனி இத்தைலகய சண்லடககள நிகழ்ாமல் இருபபதைற்காக அவ்ககள ஒரு சங்கத்லதை 
நிறுவி, ஓ் உடன்படக்லகலய உருவாக்கினாா்ககள; அதில் ்ழ்க்காண்ம் ஐந்து நிபந்தைலனாககள 
முக்கியமானாலவ: 

1. தீய நடவடக்லகலய ஒழிக்ககவண்டும். 

2. மக்ககள அலனாவரும் அிசமன்றி வாழுமாறு வசகயகவண்டும். 

3. வழிபகபாக்கருக்ுத் கதைலவயானா வசதிகலளி வசகது தைரகவண்டும். 

4. ஏலழ்-எளியவ்களக்ு உதைவி புரியகவண்டும். 

5. துன்புறுத்துபவலனாத் தைண்டத்து, துன்பபபடுபவனக்ுப பரிகாரம் கதைடக்வகாடுக்ககவண்டும். 

இந்தை உடன்படக்லக நிலறகவறுவதைற்ுப வபருமானாா் அவ்ககள முக்கிய காரணமாக 
இருந்தைா்ககள என்பது ுறிபபிடத்தைக்கது. 
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 10. நம்பிக்லகக்ு உரியவ்ககள
 இளலம முதைல் உண்லம, விசவாசம், நம்பிக்லக முதைலானா உயரிய ுணங்ககள வபருமானாா் 
அவ்களிடம் அலமந்திருந்தைனா. 

உண்லம கபசம் அவ்களலடய புகழ் எங்ும் பரவியிருந்தைது. 

நம்பிக்லகயிலும் அவ்வாகற உய்வ வபற்றிருந்தைா்ககள. 

மக்காவிலுகளள மக்ககள, வபருமதிபபுலடய வபாருகளகலளப பாதுகாத்து லவக்ும் வபாருட்டுப 
வபருமானாா் அவ்களிடம் வகாண்டு வந்து வகாடுபபா்ககள. 

அபவபாறுபலப வபருமானாா் அவ்ககள மக நாணயமாக நிலறகவற்றினாா்ககள. 

ஆ்லகயால், “நம்பிக்லகக்ு உரியவ்” “உண்லம கபசபவ்” என்னம் வபாருகள பலடத்தை 
“அல்அமீன்” “அஸ லாதிக்” என்னம் பட்டங்ககள வபருமானாா் அவ்களக்ு வழ்ங்கபபட்டனா. 

வபருமானாா் அவ்களின் பலகவ்ககள நிந்தித்து எழுதிய கவிலதைகளிலும் கடப வபருமானாா் 
அவ்கலள “அல்அமீன்” என்கற கறியுகளளனா். 
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 11. ஏலழ் பங்காள்
 வபருமானாா் அவ்ககள இளலமபபருவத்திலருந்கதை பணிவம், கனிவம் உலடயவ்களாகத் 
திகழ்ந்தைா்ககள. 

நலவற்றவ்ககள, ஏலழ்ககள ஆ்கிகயாருலடய துன்பங்கலளக் ககட்பதைற்ு அவ்களின் காதுககள 
எபவபாழுதும் தையாராயிருக்ும். உகளளம் வநகிழ்ந்து உதைவி புரிவா்ககள. 

வதைருவில் நடந்து கபாும்வபாழுது, அவ்ககள அடக்கத்கதைாடு நடந்து வசல்வா்ககள. அவ்ககள 
கபாும்கபாது, உண்லமயும் கந்லமயும் உலடய’  ‘அல் அமீன் அகதைா கபாகிறா்ககள என்று சட்டக்காட்ட 
மக்ககள ஒருவருக்ு ஒருவ் கபற்க்வகாகளவா்ககள. 

வபாருகள வாங்ுவதைற்காகப வபருமானாா் அவ்ககள கலடக்ுப கபாும்வபாழுது, வழியில் 
இருக்ும் ஏலழ் எளியவ்களின் வட்டுக் கதைலவத் தைட்ட, “முஹம்மது கலடக்ுபகபாகிறா், உங்களக்ுத் 
கதைலவயானா வபாருகளகலளி வசால்லுங்ககள, வாங்கி வருகிகறன்” என்று கறுவா்ககள. அவ்ககள வசால்லும் 
வபாருகளகலள அவ்வாகற வாங்கி வந்து தைருவா்ககள. 
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 12. வபாறுலம மக்கவ்ககள
 மக்காவிலுகளள ுலறஷி இனாத்தைவ்களக்ு வியாபாரகம முக்கிய வதைாழிலாக இருந்து வந்தைது. 

வபருமானாா் அவ்களின் மூதைாலதையருக்ும்.அதுகவ வதைாழிலாக இருந்தைது. 

ஒரு வியாபாரிக்ு கவண்டய முக்கிய அம்சங்களானா நம்பிக்லகயும் வாக்ுறுதியும் வபருமானாா் 
அவ்களிடம் முழுலமயாக அலமந்திருந்தைனா. 

அபதுல்லாஹ் இபன அபில் அம்லா என்னம் வ்த்தைகருக்ும் வபருமானாா் அவ்களக்ும் 
சரக்ுககள வகாடுக்கல் வாங்கல் நலடவபற்றுக் வகாண்டருந்தைது. 

ஒருசமயம், தைமக்ு கவண்டய சாமான்கலள வாங்கிக் வகாகளவதைற்காக, வபருமானாா் அவ்களிடம், 
ஒரு ுறிபபிட்ட கநரத்தில் வருவதைாக, அபதுல்ஹ்இபன அபில் அம்லா என்பவ் கறிிவசன்றா். ஆ்னாால், 
என்னாகவா மறந்துவிட்டா். காலம் கடந்து அங்கக கபானா சமயம், வபருமானாா் அவ்ககள 
அவ்விடத்திகலகய அவலர எதி்பா்த்து இருக்கக் கண்டா். எனினம் அவரிடம் வபருமானாா் 
அவ்களக்ுக் ககாபகமா வருத்தைகமா உண்டாகவில்லல. 

“எவ்வளவ கநரமாக இவ்விடத்திகலகய இருக்கிகறன். எனாக்ு கஷடத்லதைக் வகாடுத்து விட்்டகர” 
என்று மட்டும் கறினாா்ககள வபருமானாா் அவ்ககள. 
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 13. சிசரலவத் தீ்த்து லவத்தைா்ககள
 ஒருசமயம், மக்காவில் நிகழ்க் கடயதைாயிருந்தை ஒரு வபரிய சண்லட வபருமானாா் அவ்களின் 
தீ்க்கமானா அறிவக் க்லமயாலும், சமாதைானாத் தூண்டுதைலாலும் தைவி்க்கபபட்டது. 

அகரபிய நாடு முழுலமக்ும் புனிதைத் தைலமாகக் கருதைபபடும் கஃபா வின் மதில் பழுதைலடந்தை 
நிலலயில் இருந்தைது: மக்கா வாற்ககள அலனாவரும் அக்கட்டடத்லதைப புதுபபிக்கக் கருதி, அதைன் ஒவ்வவாரு 
புதிலயயும் ஒவ்வவாரு ுடும்பத்தைா் கட்டத்தைர முன்வந்தைனா்; புனிதைத் தைலத்லதைக் கட்டும் ப்க்கியத்தில் 
எல்லா ுடும்பத்தினாரும் பங்ு வபறகவண்டும் என்பது அவ்ககள கநாக்கம். 

அவ்வாறு பல பிரிவகளாகக் கட்டட கவலல நிலறகவறியது. 

அக்கட்டடத்தின் முக்கிய புதியில் ஹஜருல் அஸ வத் என்னம் கருங்கல்லல நிறுவ கவண்டய 
கவலல மட்டும். எஞ்ற்யிருந்தைது. அலதை நிறுவம் பாக்கியம் தைங்களக்கக கிலடக்ககவண்டும் எனா 
ஒவ்வவாரு ுடும்பத்தின்றாம் ஆ்லசபபட்டா்ககள. 

அதைன் காரணமாகப வபரிய கலவரம் நிகழ் இருந்தைது. அபவபாழுது முதியவ் ஒருவ், அந்தைப 
பிரிசலனா தீர ஒருவழி வசான்னாா். 

“நாலளக் காலலயில் கஃபாவின் வாசல் வழியாக முதைன்முதைலல் யா் வருகிறாகரா அவ் வசகயும் 
முடலவ அலனாவரும் ஒபபுக்வகாகளளகவண்டும்” என்பகதை அவ்வழி! 

அலதை ஒபபுக்வகாண்டு அலனாவரும் வசன்றுவிட்டனா். 

மறுநாகள காலல, ஆ்ண்டவனலடய அருளால், கஃபாவின் வாசலல், வபருமானாா் அவ்கலள 
மக்ககள அலனாவரும் காண கந்ந்தைது. மக்ககள மகிழ்ிற்கயாடு ஆ்ரவாரஞ் வசகதைனா். 

நம்பிக்லகக்ு உரிய வபருமானாா் அவ்ககள வசகயும் முடலவ நாங்ககள அலனாவரும் 
ஏற்றுக்வகாகளகிகறாம் எனா எல்கலாரும் ஒகர ுரலல் வசான்னாா்ககள. 

உடகனா வபருமானாா் அவ்ககள, அழுத்தைமானா, அகலமானா ஒரு துணிலயக்வகாண்டு வரிவசால்ல, 
அதைன் மத்தியில், தைங்ககள திருக்கரங்களால் ஹஜருல் அஸ வலதைத் தூக்கி லவத்தைா்ககள. பிரிலனா உண்டு 
பண்ணிக்வகாண்டருந்தை ஒவ்வவாரு ுடும்பத்திலருந்தும் ஒரு தைலலவலரத் கதை்ந்து எடுத்து, அவ்ககள 
அலனாவலரயும் அந்தைத் துணிலயி சற்றிலும் பிடத்துக்வகாண்டு, கருங்கல்லல நிறுவ கவண்டய இடத்தில் 
அலதைத் துக்கி லவக்ுமாறு கறினாா்ககள. அவ்ககள அவ்வாறு வசகதைதும், வபருமானாா் அவ்ககள தைங்ககள 
திருக்கரங்களால் ஹஜருல் அஸ வத்லதை எடுத்து, அதைன் பலழ்ய நிலலயில் நிறுவினாா்ககள. 

இந்தை நிகழ்ிற், அலனாவருக்ும் திருபதிலயயும், மகிழ்ிற்லயயும் அளித்தைது. 
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 14. வியாபாரத்தில் நற்வபய்
 மக்காவாற்ககள அந்தைக் காலத்தில், தைங்களலடய மூலதைனாங்கலளத் வதைாழில் வதைரிந்தைவ்களிடமும், 
நம்பிக்லகயானா வ்களிடமும் வகாடுத்து, கவற்றுநாட்டுக்ுபகபாக வ்த்தைகம் வசகயும்பட 
அனபபுவா்ககள. அதில் கிலடக்கக்கடய இலாபத்லதை உரியவ்ககள பங்ு பிரித்துக்வகாகளவது வழ்க்கம். 

வபருமானாா் அவ்களம் இவ்வாறு பங்ு கச்ந்து, வியாபாரம் வசகது வந்தைா்ககள. வியாபாரத்லதை 
அவ்ககள கந்லமயாகவம், ற்றபபாகவம் வசகது வந்தைலமயால், மக்கா முழுவதும் அவ்களலடய வபய் 
பிரற்த்தைமாயிற்று. 
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 15. பிராட்டயாரின் பிரதிநிதி
 கதீஜா பிராட்டயா் மக்காவின் கண்ணியமானா ுலறஷி இனாத்தில் கதைான்றியவ். 

இவ் இருமுலற திருமணம் வசகது வகாண்டும் விதைலவயானாா். 

கமன்லமயானா ுணமும், ஒழுக்கமும் உகளளவ். இதைன் காரணமாக பரிசத்தைமானாவ் என்னம் 
கருத்துக்வகாண்ட தைாஹிரா என்னம் பட்டத்தைால் அலழ்க்கபபட்டா். 

ற்றபபு மக்க ுணங்களடன் வசல்வமும் நிலறந்தைவ். 

மக்காவிலருந்து வியாபாரத்திற்காக, வவளி நாடுகளக்ு அனபபபபடும் சரக்ுகளில் பாதி எல்லா 
வியாபாரிகளலடயதும், மறுபாதி கதீஜாப பிராட்டயாருலடயதும் ஆ்ும். 

வபருமானாா் அவ்களின் உய்வானா பண்புகலளக் கககளவிபபட்ட பிராட்டயா், அந்தைப வபாறுபபு 
மக்க பதைவிலய நாயகத்துக்கக அளிக்கக் கருதினாா். 

பிராட்டயா் தைம் கருத்லதைத் வதைரிவிபபதைற்காகவம் கமலும், ஷாம் கதைசத்துக்ுக் வகாண்டு வசல்லும் 
வியாபாரப வபாருகளகலள விற்பலனா வசகது கிலடக்ும் இலாபத்தில், மற்றவ்களக்ுக் வகாடுபபலதைக் 
காட்டலும் இருமடங்ு இலாபம் தைருவதைாகவம் கறி, வபருமானாா் அவ்களிடம் ஒருவலர அனபபினாா். 

பிராட்டயாரின் கருத்லதைப வபருமானாா் அவ்ககள, தைங்களின் வபரிய தைந்லதை அபூதைாலப 
அவ்களிடம் கறி, சம்மதைத்லதைபவபற்று, பிராட்டயாரின் வியாபாரபவபாறுபபுகலள ஏற்றுக்வகாண்டு ஷாம்
கதைசத்துக்ுப புறபபட்டுி வசன்றா்ககள. 

அவ்ககள வகாண்டு வசன்ற சரக்ுககள அலனாத்தும், அதிக இலாபத்துக்ு விற்பன்லக் ஆ்யினா. திரும்பி
வந்தை வபருமானாா் அவ்ககள விற்பலனாத் வதைாலகலயயும், வரவ வசலவக் கணக்ுகலளயும் பாக்கி ற்றிதும் 
இல்லாமல், கதீஜாப வபருமாட்டயாரிடம் ஒபபலடத்தைா்ககள. 

அதைன்மூலம், வபருமானாா் அவ்களின் உண்லம, கந்லம, திறலம ஆ்கியனா பிராட்டயாருக்ு 
முன்னிலும் அதிகமாகப புலபபட்டனா! 
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 16. பிராட்டயாருக்ும் வபருமானாாருக்ும் திருமணம்
 வபருமானாா் அவ்களின் உய்வானா பண்புகலளயும் ற்றபபானா ுணங்கலளயும் கநரிலும், பிற் 
வாயிலாகவம் அறிந்தை கதீஜா நாயகியா், வபருமானாா் அவ்கலளத் திருமணம் வசகதுவகாகளள 
ஆ்லசபபட்டனா். 

கதீஜாப பிராட்டயாரின் வசல்வத்லதையும், தைாராளத் தைன்லமலயயும் அறிந்தை அரபுப பிரபுக்ககள பல் 
வபருமாட்டயாலர மணந்து வகாகளளத் தூது அனபபினாா்ககள. அவ்கலள எல்லாம் வபருமாட்டயா் 
நிராகரித்துவிட்டனா். 

வபருமாட்டயா், தைம்லமத் திருமணம் வசகதுவகாகளளமாறு, வபருமானாா் அவ்களிடம் நீறலா 
என்னம் கதைாழிலயத் தூது அனபபிலவத்தைனா். 

வபருமானாா் தைங்ககள வபரிய தைந்லதை அபூதைாலபிடம் ஆ்கலாற்த்து, அவ் சம்மதைத்லதைப வபற்று 
திருமணத்துக்ு இலசந்தைனா். 

கதீஜா நாயகியாருக்ும் வபருமானாா் அவ்களக்ும் திருமணம் ற்றபபுற நிலறகவறியது. 
வபருமானாா் அவ்களக்ு அபவபாழுது வயது இருபத்து ஐந்து: கதீஜா நாயகியாருக்ு வயது நாற்பது. 

 

50



  

 17. இலணந்தை அன்பு-இனிய உபசரிபபு
 வபருமானாா் அவ்களம் வபருமாட்டயாரும் திருமணத்துக்ுப பிறு, இலணந்தை அன்கபாடு 
வாழ்க்லக நடத்தினாா்ககள. 

எந்தைக் காரியமாயினம் வபருமானாா் அவ்களின் விருபபபபடகய வபருமாட்டயா் நிலறகவற்றி 
வந்தைனா். 

தைம்முலடய வசல்வம் அலனாத்லதையும் வபருமானாா் அவ்களின் ஆ்திக்கத்துக்ு அ்பபணித்து 
விட்டனா் வபருமாட்டயா். 

வபருமானாா் அவ்களின் ுடும்பத்தினாலரயும், கட்டாளி கலளயும் வபருமாட்டயா் அன்கபாடு, 
வரகவற்று, கனிகவாடு உபசரித்து அனபபுவா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்களின் திருமணி வசகதிலயக் கககளவியுற்று, அவ்களலடய வசவிலத்தைாயானா 
ஹலமா நாிற்யா் மக்காவக்ு வந்தைனா். அவ்கலள கதீஜாப பிராட்டயா் அன்கபாடு வரகவற்று, இனிதைாக
உபசரித்து, ற்ல நாட்ககள தைங்ககள இல்லத்தில் தைங்கி இருக்கி வசகது வகளரவித்தைனா். அவ்ககள விலடவபற்று 
ஊகருக்ுப புறபபடும்வபாழுது நாற்பது ஆ்டுகலளப பரிசாகக் வகாடுத்து அனபபினாா்ககள. 
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 18. அடலமலய விடுவித்தை உய்பண்பு
 வசல்வந்தைன்-ஏலழ் முதைலாளி-அடலம என்ற கவறுபாடன்றி எல்கலாரிடமும் அன்பும் சமத்துவமும் 
வகாண்ட இயல்பு உலடயவ்களாக வபருமானாா் விளங்கினாா்ககள. 

இந்தைி சமத்துவ இயல்பினாால், வபருமானாா் உலகத்துக்கக வழிகாட்டயாகத் திகழ்ந்தைா்ககள. 

கபாரில் ற்லறபபட்டவ்கலள, அடலமகளாக்கி, அவ்கலளப பண்டமாற்றுப 
வபாருகளகலளபகபால் விற்பலனா வசகவது அரபு நாட்டல் அந்தைக் காலத்தின் வழ்க்கமாயிருந்தைது. 

ஒரு சமயம், ற்லறபபிடத்து அடலமயானா லஜநபன ஹாரிதைா என்பவலர விற்பலனா 
வசகவதைற்காகி சந்லதைக்ுக் வகாண்டு வசன்றனா். அவலர, ஹக்்ம் இபன ஹஸ லாம் என்பவ் விலலக்ு 
வாங்கி, தைம் தைந்லதையின் சககாதைரி கதீஜா நாயகியாருக்ு அன்பளிபபாக வகாடுத்தைா். 

கதீஜா நாயகியாகரா, அந்தை அடலமலயப வபருமானாாருக்ுக் வகாடுத்துவிட்டா்ககள. 

“வபருமானாா் அவ்ககள, உடகனா லஜலதை அடலமயிலருந்து விடுவித்து, நீ் இங்கக இருக்க 
விரும்பினாால் இருக்கலாம்: அல்லது உம் விருபபம் கபால் சதைந்திரமாக எங்கக கவண்டுமானாாலும் 
கபாகலாம்” என்று கறினாா்ககள. 

அவ்களலடய உய்பண்பால் உகளளம் வநகிழ்ந்தை லஜது வபருமானாா் அவ்கலள விட்டுப பிரிய 
மனாம் இல்லாதைவராக அவ்களின் காலடயிகல என்றும் இருந்துவிட்டா். 

லஜது அடலமயானா வசகதிலய அறிந்தை அவருலடய தைந்லதை, மகலனா விடுவித்து அலழ்த்துப 
கபாவதைற்காகத் கதைலவயானா வபாருலள எடுத்துக்வகாண்டு கதைடவந்தைா். 

அவ் மக்கா வந்தைதும், தைம் மகன் விடுதைலல அலடந்தை தைகவல் வதைரியவந்தைது. மகலனா தைம்கமாடு 
வட்டுக்ு வருமாறு அலழ்த்தைா். 

“அருலமத் தைந்லதைகய! நான் விற்கவம் வாங்கவம் முடயாதைபட, வபருமானாா் அவ்களின் 
அடலமயாகி விட்கடன். கமலும், அவ்களின் கமன்லமக் ுணங்ககள, வபற்கறாரின் அன்லபயும் வசாந்தை 
வட்டன் சகத்லதையும் மறக்கி வசகதுவிட்டனா!” என்று உகளளம் கனியக் கறி, தைந்லதைலய அனபபிவிட்டா் 
லஜது. 

அடலமயாயிருந்தை லஜலதை சதைந்திர மனிதைனாாக்கியகதைாடு அல்லாமல், தைம் வசாந்தை மாம மககள 
லஜண்ட நாிற்யாலரயும் அவருக்ுத் திருமணம் வசகது லவத்தைா்ககள வபருமானாா். 
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 19. ற்ந்தைலனாி ற்றபபு
 ஆ்ண்டவன் ஒருவகனா என்பலதை மறந்து, மக்ககள விக்கிரக வழிபாடு வசகவலதை எண்ணி, எண்ணி 
வபருமானாா் அவ்ககள வருந்துவா்ககள. 

அகரபியா முழுவதும் அக்காலத்தில் விக்கிரக ஆ்ராதைலனா அதிகமாகப பரவியிருந்தைது. கஃபாவில் 
மட்டுகம 360 விக்கிரகங்ககள நிலறந்திருந்தைனா. 

வபருமானாா் அவ்ககள ஒருநாளம் விக்கிரகங்களக்ுத் தைலல தைாழ்த்தியது இல்லல. தைவிர. 
அகரபிய்களிடம் இருந்தை அறிவற்ற சடங்ுககள, விழ்ாக்ககள ஆ்கியவற்றில் ஈடுபடுவதும் இல்லல. 

தைங்ககள நாட்டன் அநாகரகமும், உலகின் ககவல நிலலலமயும் வபருமானாா் அவ்ககள உகளளத்தில் 
உறுத்திக்வகாண்டருந்தைனா. 

வபண்களின் தைாழ்ந்தை நிலலயும், பிற்ளம் ுழ்ந்லதைகலள உயிருடன் புலதைத்துவிடும் பரிதைாபமானா 
வசகலகயும் வபருமானாாருக்ு மனாகவதைலனாலய உண்டாக்கிக் வகாண்டருந்தைனா. 

இவற்லற எல்லாம் எவ்வாறு நீக்கலாம் எனா தைனித்திருந்து ற்ந்திபபா்ககள. 

தைன்னாந்தைனியாக இருந்து, ற்ந்தைலனாயில் ஆ்ழ்ந்து இருபபது வபருமானாா் அவ்களக்ு மகவம் 
பிரியமாும். 

ற்லசமயங்களில், நாயகம் அவ்ககள இரண்டு மூன்று நாட்களக்ுத் கதைலவயானா 
உணவபவபாருட்கலள எடுத்துக்வகாண்டு, மக்காவக்ு அருகிலுகளள  ‘ஹிரா என்னம் ுலகயில் கபாக 
இருந்துவிடுவா்ககள. 

ுலகயிலருந்தைபடகய ஆ்ண்டவலனாபபற்றிய ற்ந்தைலனாயிலும், வணக்கத்திலும் ஈடுபட்டவாகற 
காலத்லதைக் கழிபபா்ககள. 

அபவபாழுது, அங்கக, வழி வதைரியாமல் வந்து கசருகின்ற பயணிகளக்ு வழிகாட்டுவகதைாடு, 
கதைலவயானா உதைவிகலளயும் வசகவா்ககள. 

தைங்ககள நாட்டவலரக் ்ழ்நிலலயிலருந்து கமல்நிலலக்ு உய்த்துமாறு ஆ்ண்டவனிடம் கண்ணி 
மல்க, தைலலதைாழ்த்தி கவண்டக்வகாகளவா்ககள. 

இவ்வாறு வபருமானாா் அவ்ககள ஹிரா ுலகயிலருந்து ஆ்ண்டவலனா தியானித்து வரும்வபாழுது 
மன்றவபாருளானா பல விஷயங்ககள புலபபட்டனா. அசரரி வாக்ுககள வவளியாயினா. கனாவிலும் நனாவிலும் 
பலவிதைத் கதைாற்றங்ககள கதைான்றலாயினா. கனாவில் கண்டலவ அலனாத்தும் உண்லமயாககவ ஆ்யினா. 
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 20. முதைல் அறிவிபபு - “ஒதுவராக!”
 ஒரு சமயம் வபருமானாா் அவ்ககள, ஹிரா ுலகயில் ரமலான் மாதைம் திங்கட்கிழ்லம 
ஆ்ண்டவனலடய வணக்கத்தில் ஈடுபட்டருந்தைா்ககள. 

அபவபாழுது கபவராளி ஒன்று உதையமாயிற்று ஒருருவம் கதைான்றி, “முஹம்மகதை! ஒதுவராக!” என்று 
கறியது. 

உடகனா வபருமானாா் அவ்ககள “ நான் ஒதுபவன் அல்லகனா (எனாக்ு ஒதைத்வதைரியாகதை)” என்று 
கறினாா்ககள. 

அபவபாழுது அந்தை கதைவதூதை் அரபி வமாழியில் கவதை வசனாங்ககள ற்லவற்லற ஓதினாா். 

அவற்றின் கருத்து: 

“எல்லாவற்லறயும் பலடத்தை இலறவனின் திருபவபயரால் ஒதுவராக! அவகனாதைான் மனிதைலனா 
இரத்தைக் கட்டயிலருந்து பலடத்தைான். ஓதுவராக! உம் இலறவன் மாவபரும் வகாலடயாளி. அவகனா 
எழுதுககால் மூலமாகக் கற்றுக்வகாடுத்தைான். மனிதைனக்ு அவன் அறியாதைவற்லறவயல்லாம் 
கற்றுக்வகாடுக்கிறான்.(96:1-5) 

இம்வமாழிகலளக் ககட்டதும் வபருமானாா் அவ்களக்ு வமகற்ல்த்தைது. விவரிக்க இயலாதை ஓ் 
ஆ்த்ம உண்ிற் கதைான்றியது. 

அவ்ககளமுன் கதைான்றியவ் “ஜபரல் அலலஹிஸ லலாம்” என்னம் வபயருலடய வானாவ். 
அவ்ககள அவ்வபகபாது வபருமானாா் அவ்களக்ு, ஆ்ண்டவனலடய சமூகத்திலருந்து வவளியானா 
வதைகவி வசகதிகலள அறிவிபபா்ககள. இவ்வாறு அறிவிக்கபபடுவது  ‘வஹீ’ (வதைகவக அறிவிபபு) என்று 
கறபபடும். 

திருக்ு்ஆ்ன் முழுவதும் இவ்வாறு வபருமானாா் அவ்களக்ு ஜபரல் அலலஹிஸ லலாம் 
அவ்களால் ஆ்ண்டவன் சமூகத்திலருந்து வகாண்டுவரபபட்ட வதைகவி வசகதிககள ஆ்ும். 

முதைல் முலறயாக அறிவிக்கபபட்டது திருக்ு்ஆ்னின் “அலக்” என்னம் அத்தியாயத்தின் 
துவக்கத்திலுகளள ஐந்து திருவசனாங்களாும். 
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 21. ஆ்ண்டவன் லகவிடமாட்டான்!
 ஹிரா ுலகயிலருந்து வபருமானாா் உடல் நடுநடுங்க வட்டுக்ு வந்து, கபா்த்தியவாறு 
படுத்துவிட்டா்ககள. 

மனாம் ற்றிது அலமதியானாதும் வபருமானாா் அவ்ககள, நிகழ்ந்தைலவ அலனாத்லதையும் கதீஜாப 
பிராட்டயாரிடம் அறிவித்தைா்ககள. 

அவ்ககள கறிய விவரத்லதைக் ககட்ட கதீஜாப பிராட்டயா்,"மகிழ்ிற்கயாடு இருங்ககள: ஆ்ண்டவன் 
உங்கலள ஒருவபாழுதும் லகவிடமாட்டான். நீங்ககள கருலண உகளளவ்ககள உண்லமகய கபசபவ்ககள. 
ஏலழ்களக்ு உதைவபவ்ககள, உறவினா்கலளயும், நண்ப்கலளயும் அன்கபாடு உபசரிக்கிறவ்ககள 
நற்காரியங்களக்ுத் துலணயாக இருபபவ்ககள. நீங்ககள நபிதீ்க்கதைரிற்யாவ்ககள என்பதைற்ு-கதீஜாவின் 
உயிரானாது யா்வசம் இருக்கிறகதைாஅவகனா எனாக்ுி சாட்ற்யாக இருக்கிறான்” என்று கறினாா்ககள. 

மறுநாகள நாயகியா் அவ்ககள, தைம் ற்றிய தைந்லதையின் மகன்  ‘வரக்கா இபன வநளஃபல்’ என்பவரிடம்
வசன்று நடந்தை வரலாற்லறக் கறினா். 

அவ், யூதை்ககள, கிறிஸ துவ்களின் கவதை நல்கலள நன்ு ஆ்ராகந்து அறிந்தைவ். அவ், கதீஜா 
நாயகியா் கறியவற்லறக் ககட்டதும்,"புனிதைமானாது புனிதைமானாது மூலா நபி அவ்களிடம் வவளியானா 
வானாவரும் இவகர! அவ் (முஹம்மது லல்லல்லாஹ அலலஹிவஸ ல்லம்) இந்தை மக்களக்ு 
நபியாயிருபபா். அவரிடம் இலதைக்கறி, லதைரியமாயிருக்ும்படி வசால்லுங்ககள” என்றா். 
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 22. தீ்க்கதைரிற் கதைான்றினாா்ககள
 வரக்கா கவதைங்கலள ஆ்ராகிற் வசகதைதில், அண்லமயில், அகரபியாவில் தீ்க்கதைரிற் ஒருவ் 
கதைான்றுவா் என்பது வதைரிந்து, அவ் அலதை எதி்பா்த்துக்வகாண்டருந்தைா். 

அவ் வபருமானாா் அவ்கலளி சந்தித்தைகபாது: 

“வரக்காவின் உயிரானாது, யாருலடய லகயில் இருக்கிறகதைா அவன் கபரில் சத்தியமாகி 
வசால்லுகிகறன். ஆ்ண்டவன், இந்தை மக்களக்ு உம்லம நபியாகத் கதை்ந்வதைடுத்திருக்கிறான். வதைகவகி 
வசகதிகலள அறிவிக்கக்கடய தூதை் உம்மடம் வந்திருக்கிறா். இந்தை மக்ககள உம்லமப வபாகயன் என்று 
வசால்வா்ககள. உமக்ு இன்னால் விலளவிபபா்ககள. நாட்லட விட்டுத் துரத்துவா்ககள. உமக்ு 
விகராதைமாகி சண்லட வசகவா்ககள. அவ்வாறு நலடவபறக்கடய நாளில் நான் உயிகராடு 
இருபகபனாாகில், உமக்காக ஆ்ண்டவன் பாலதையில் உதைவி வசககவன். நான் அவ்வாறு வசகபவன் என்பலதை 
ஆ்ண்டவன் அறிவான்!” எனாக்கறினாா். 
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 23. எவ்விதை இலடயூறும் கநரிடாது!
 வபருமானாா் அவ்ககள ஆ்ண்டவனலடய தூதை் என்பலதை முதைன்முதைலாக ஒபபுக்வகாண்டவ்ககள 
கதீஜா நாயகியா் தைாம்! ஆ்ண்டவன் கட்டலளகளில் விசவாசம் வகாண்டு, விக்கிரக வணக்கத்லதைக் 
லகவிட்டு, ஒகர ஆ்ண்டவனலடய வணக்கத்தில் வபருமானாா் அவ்களடன் முதைன்முதைலல் கச்ந்தைவரும் 
அவ்ககள! 

நபிவபருமானாா், தைங்களக்ு அறிவிக்கபபட்ட வசகதிகலள ஆ்ரம்பத்தில், மகவம் வநருங்கிப 
பழ்கியவ்களிடம் மட்டுகம அறிவித்தைா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள தீ்க்கதைரிற் என்பலதை முதைன்முதைலல் ஏற்றுக்வகாண்ட இருவ் கதீஜா 
நாயகியாரும் அதைன்பின், வபருமானாாரின் வபரிய தைந்லதை அபூதைாலப அவ்களின் ுமாரரானா பத்து வயதுகளள
அல அவ்களம் ஆ்வா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள கதீஜா நாயகியாருடனம், அல அவ்களடனம் வதைாழுவா்ககள. 

இவ்வாறு, அவ்ககள வதைாழுலகயில் ஈடுபட்டருக்ும் கபாது, அபூதைாலப தைற்வசயலாக அங்கக 
வந்துவிட்டனா். 

அவ்களின் புதுவிதைத் வதைாழுலகலயக்கண்டு, வபருமானாா் அவ்களிடம், “என் அருலமி 
சககாதைரரின் ுமாரகர நீ் எந்தை மதைத்லதைப பின்பற்றுகிி்?” என்று ககட்டா். 

“இதுகவ இலறவனின் மா்க்கம், அவனலடய கதைவதூதை்ககள, அவனலடய தீ்க்கதைரிற்ககள, 
நம்முலடய மூதைாலதையானா ஹல்ரத் இபராஹீம் ஆ்கிகயா் முதைலானா எல்கலாருக்ும் உரித்தைானா மா்க்கமாக 
விருக்ும், உண்லமயில் என் பக்கம் மக்கலள அலழ்த்துி வசல்வதைற்காக ஆ்ண்டவன் என்லனா அவனலடய
அடயா்களக்ு மத்தியிகல அனபபியிருக்கிறான். என் அருலமப வபரிய தைந்லதைகய! இபபட சத்தியத்தின் 
பால் அலழ்க்கபபடுவதைற்ுத் தைாங்களம் தைுதியானாவ்ககள. தைங்கலளயும் சன்மா்க்கத்துக்ு அலழ்க்க 
கவண்டயது அவற்யம். தைாங்ககள இம்மா்க்கத்லதைப பின்பற்றி, இது பரவவதைற்ு கவண்டய உதைவிகலள 
அளிக்ககவண்டும்” என்று கறினாா்ககள வபருமானாா் அவ்ககள. 

அபூதைாலப அவ்ககள, “என்னலடய மூதைாலதைய் தைழுவி வந்தை மதைத்லதைக் லகவிட எனாக்ுப பிரியம் 
இல்லல; என்றாலும் இலறவன் வபயரில் சத்தியமாக நான் உயிருடன் இருக்ும்வலர, உமக்ு எவ்விதை 
இலடயூறும் கநரிடாமல் பா்த்துக்வகாகளகவன்” என்று கறினாா். 

பிறு, அல அவ்கலள கநாக்கி,  ‘அலகய! நீ் எம் மதைத்லதைத் தைழுவியிருக்கிி்?” என்று ககட்டா். 

“நான் அல்லாஹ்லவயும், அவனலடய தூதைலரயும் உண்லமயாக நம்புகிகறன். நான் 
நாயகத்துடகனாகய இருபகபன்” என்று வசான்னாா். 

அலதைக்ககட்டதும் அபூதைாலப “நீ் அவருடகனாகய இரும். உம்லம அவ் கந்வழியில் 
வசலுத்துவா்” என்று கறிப கபாகவிட்டா். 
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 24. துகராகியின் சூழ்ிற் முறியடபபு
 மக்காவாற்யானா உத்மான் இபன ஹவரிஸ  என்பவ் கதீஜா நாிற்யாரின் வநருங்கிய உறவினா். 
இவ் லபலாந்தியம் வசன்று அங்ு கிறிஸ துவரானாா். பின்னா் அரபியரின் ஆ்ளலகக்ு உட்பட்டருந்தை 
ஹிஜாஸ  மாகாணத்லதை கராமாபுரியின் ஆ்ட்ற்க்ு உட்படுத்திக் வகாடுபபதைாகவம், அபபடயாகி விட்டால் 
தைாகம அங்ு அரசப பிரதியாககவண்டும் எனாக் கறி கராமாபுரிி சக்கரவ்த்தியிடம் ஏராளமானா 
வசல்வத்லதைப வபற்றுக்வகாண்டு மக்காவக்ு வந்து, இரகற்யமாகப பல சூழ்ிற்ககள வசகதைா். 

அவருலடய சூழுிற் வவற்றி வபற்றிருக்ுமானாால் அகரபியாவில் வபரிய மாறுதைல்ககள 
நிகழ்ந்திருக்கக்கடும். 

அவருலடய சூழ்ிற் வபருமானாா் அவ்களக்ுத் வதைரிய வந்தைதும், அவருலடய முயற்ற் 
நிலறகவறாமல் முறியடத்தைா்ககள. 

அவகரா கதைால்வியுற்றதும் ற்ரியாவக்ுத் தைபபிகயாட, அங்கக வகால்லபபட்டா். 

வபருமானாா் அவ்களின் மாவபரும் சாதைலனாயால், அரபிய்ககள அந்நிய்களக்ு அடலமயாகாமல் 
காபபாற்றபபட்டனா். 

இந் நிகழ்ிற் அகரபிய வரலாற்றில் முக்கியம் வாகந்தைதைாும். 
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 25. பஞ்சத்தின் வகாடுலமலய அகற்றுதைல்
 தைங்களலடய ுடும்ப காரியங்ககளாடு வபருமானாா் அவ்ககள, கதைசத்தின் வபாதுக்காரியங்களிலும் 
ற்றபபாக கவனாம் வசலுத்தி வரலானாா்ககள. 

அக்காலத்தில் அகரபியாவில் வகாடய பஞ்சம் ஏற்பட்டது. ஆ்யிரக்கணக்கானா மக்களம் 
பிராணிகளம் உயி் இழ்ந்தைனா். 

வபருமானாாரின் இயல்பானா கருலண உகளளத்தைாலும், தையாள ுணத்தைாலும், பஞ்ச காலத்தில், 
ஏலழ்கலள முந்தை பரிகவாடு ஆ்தைரித்து வந்தைா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்களின் விருபபபபட வசகது வகாகளவதைற்காக கதீஜாப பிராட்டயா் அளித்திருந்தை 
வசல்வம் அலனாத்லதையும், பஞ்ச நிவாரணத்திலும், ஏலழ்களக்ு உதைவவதிலும் பயன்படுத்தினாா்ககள. 

அதைனாால், பஞ்சத்தின் வகாடுலமயிலருந்து மக்ககள மீண்டா்ககள. 
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 26. இவகர எனாக்ு உதைவவா்
 இலற வவளிபபாடு வந்தை பின்னா், தைம் ுடும்பத்தினா் அலனாவருக்ும் வபருமானாா் அவ்ககள 
விருந்துக்ு ஏற்பாடு வசகதைா்ககள. 

அவ்விருந்துக்ு அபதுல் முத்தைலபு அவ்களின் சந்தைதியினா் அலனாவரும் அலழ்க்கபபட்டருந்தைனா். 
வபருமானாா் அவ்களின் தைந்லதையின் சககாதைர்களானா அபூதைாலப, ஹம்லா, அபபாஸ  முதைலாகனாா்களம் 
அங்கக வந்திருந்தைனா். 

உணவக்ுப பின்னா், வபருமானாா் அவ்ககள எழுந்து நின்று, அங்ு வந்திருந்தைவ்கலள கநாக்கி, 

“இம்லமயிலும் மறுலமயிலும் நீங்ககள வபரும் பயன் அலடயத்தைக்க ற்றந்தை விஷயங்கலள நான் 
வகாண்டு வந்துகளகளன். இபவபரும் வபாறுபபுகலளத் தைாங்கி, என்னடன் ஒத்துலழ்த்து, எனாக்ு 
உதைவியாயிருபபவ்ககள யா்?” என்று ககட்டா்ககள. 

எவருகம பதில் கறாமல் வமளனாமாயிருந்தைா்ககள. 

அபவபாழுது, பத்து வயது பாலகராம் அல எழுந்து நின்று, “நபி வபருமானாாகர! நான் உங்களக்ு 
உதைவியாயிருபகபன்” என்றா். 

அலதைக் ககட்டுக் வகாண்டருந்தைவ்ககள ஆ்ிசரியம் அலடந்தைனா். ற்ல் எகளளி நலகயாடனா். 
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 27. வகாகளலகயில் தைளராதை உறுதி
 விக்கிரக வணக்கத்லதைப பற்றி வபருமானாா் அவ்ககள பகிரங்கமாகக் கண்டனாம் வசகவது 
ுலறஷிகளக்ு முந்தை ககாபத்லதையும் வருத்தைத்லதையும் உண்டாக்கிற்று. 

மக்காவிலுகளள கஃபாலவ ுலறஷிககள மகவம் புனிதைத் தைலமாகக் வகாண்டாட வந்தைா்ககள. அதைன் 
கமற்பா்லவ அவ்களிடம் இருந்தைதைால், அகரபியா முழுதும் முந்தை வகளரவமும் மதிபபும் அவ்களக்ு 
ஏற்பட்டருந்தைது. 

விக்கிரக வணக்கம் இருந்தைால்தைான் தைங்களக்ு அந்தைக் வகளரவம் நிலலத்திருக்ும் என்று 
ுலறஷிககள கருதினாா்ககள. 

கமலும், வவு காலமாககவ விக்கிரக வணக்கத்திகல அவ்ககள ஈடுபட்டு வந்தைதைால், அவ்ககள 
மனாத்திகல அது ஆ்ழ்மாகப பதிந்து விட்டது. அலதைக் லகவிட்டுவிட்டால், தைங்களக்ு முந்தை தீலம 
உண்டாும் என்ற அிசமும் அவ்களிலடகய இருந்தைது. 

இக்காரணங்களினாால், வபருமானாா் அவ்ககள, விக்கிரக வணக்கத்லதைக் கண்டத்துப கபசவலதை 
அவ்களால் சகித்துக்வகாகளள முடயவில்லல. 

அவ்ககள அலனாவரும் ஒன்று கட, வபருமானாா் அவ்களின் வபரிய தைந்லதை அபூதைாலப 
அவ்களிடம் வசன்று: 

“உங்ககள வயதுக்ும், வகளரவத்துக்ும் நாங்ககள மதிபபு லவத்துகளகளாம். ஆ்னாால், அதைற்ும் ஓ் 
எல்லல உண்டு. உங்ககள தைம்பியின் ுமார் நம்முலடய வதைகவங்கலள வவறுக்கிறா் நம் முன்கனாா்கலள 
இகழ்ந்து பழிக்கிறா். அவற்லற நாங்ககள வபாறுத்துக்வகாகளள இயலாது இனிகமலும் அவ் அவ்வாறு 
வசகயாமல் தைடுத்து நிறுத்துங்ககள. அல்லது அவருடன் நீங்களம் கச்ந்து வகாகளளங்ககள. அவ்வாறு 
கச்ந்தைால் உங்ககள இருவருடனம் கபாரிட்டு நம் இரு கட்ற்களில் ஒரு கட்ற் அழியும்வலர நாங்ககள 
ஓயமாட்கடாம்” எனாக் கறிி வசன்றனா். 

அபூதைாலபக்ு இது மகவம் கவலலலய உண்டாக்கிற்று. சமூகத்தைாலரப பலகத்துக்வகாகளளவம் 
விரும்பவில்லல. அகதைசமயம் வபருமானாா் அவ்கலளக் லகவிடவம் மனாம் இல்லல. 

இந்நிலலயில் வபருமானாாலர அலழ்த்து, ுலறஷிககள கறியலதை விவரித்து,"உம்முலடய புதிய 
வகாகளலககலளக் லகவிட்டுவிட்டு, உம் உயிலரயும் காபபாற்றிக்வகாகளளம்; என் உயிலரயும் காபபாற்றும்! 
எனா கவண்டக்வகாண்டா். 

“என் அருலமப வபரிய தைந்லதைகய, நீங்ககள எனாக்ு உதைவியாயிருந்தைாலும் சரி, இல்லாவிட்டாலும் 
சரி, எனாக்ு உண்டானா இம் முக்கிய கடலமலய நான் ஒருகபாதும் லகவிட இயலாது. என்லனாப பலடத்து, 
பாதுகாத்து, நபித்துவம் அருளிய ஆ்ண்டவன் இட்ட கட்டலளகலள மக்களக்ு எடுத்துிவசால்கவன். 
அவ்ககள வணங்ும் விக்கிரகங்கலள நான் ஏற்கமாட்கடன். அவற்றுக்ு எல்விதை சக்தியும் இல்லல, என்ற 
உண்லமலய அவ்களக்ு விளக்கிக் கறுகவன். அவ்ககள விருபபம் கபால் என்னா கவண்டுமானாாலும் 
வசகது வகாகளளட்டும். 
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“வபரிய தைந்லதைகய! என்னலடய வலது லகயில் சூரியலனாயும், இடது லகயில் சந்திரலனாயும் 
லவத்து, இந்தைப பணிலய விட்டு விடும்பட அவ்ககள ககாரிய கபாதிலும், நான் ஒருகபாதும் லக 
விடுவதைாயில்லல ஆ்ண்டவன் தைன்னலடய அற்புதை ஆ்ற்றலல வவளிபபடுத்தைகவண்டும். அல்லது நான் 
இம்முயற்ற்யில் உயி் துறக்ககவண்டும். அதுவலர நான், என் வகாகளலகலய விடுவதைாயில்லல. எந்தை 
ஆ்ண்டவனலடய கட்டலளலய, நான் நிலறகவற்றுகிகறகனாா, அவன் எனாக்ு நிிசயமாக உதைவிபுரிவான். 
அவ்களலடய தீலமகளிலருந்து என்லனாக் காபபாற்றுவான் என்ற முழுநம்பிக்லக எனாக்ு உண்டு” என்று 
கறினாா்ககள. 

அலதைக்ககட்ட அபூதைாலப;"என் அருலமி சககாதைர் ுமாரகர! நீ் எதைற்ும் அஞ்சகவண்டாம். 
உம்முலடய பணிலயத் வதைாட்ந்து வசகயும்; எவ்விதைத்திலும் உமக்ுத் தீங்ு கநரிடுவலதை நான் 
பா்த்துக்வகாண்டருக்க மாட்கடன். நீ் உண்லமகய உருவானாவ்! ஆ்ண்டவனலடய முழுநம்பிக்லகக்ு 
உரித்தைானாவ்: உம்முலடய வகாகளலகயானாது இதைர வகாகளலககலளக் காட்டலும் ற்றபபாக இருக்கிறது” 
என்று கறினாா். 

அதைன் பின்னா், நாயகப வபருந்தைலக முன்னிலும் பன்மடங்ு, பகிரங்கமாக மக்களக்ுப கபாதைலனா 
வசகயலானாா்ககள.  
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 28. உங்கலள நம்புகிகறாம்
 தைம் வநருங்கிய உறவினா்களக்ு பகிரங்கமாகப கபாதைலனா வசகயுமாறு ஆ்ண்டவனிடமருந்து 
வதைகவக வவளிபபாடு வந்தைது. 

வபருமானாா் அவ்ககள ுலறஷிகலளத் தைங்களடன் மக்காவக்ு அருகில் உகளள ுன்றுக்ுக் 
கட்டக்வகாண்டு கபாக அக்ுன்றின்மீது நின்றுவகாண்டு, 

ுலறஷிககள! இக்ுன்றின் பின்புறத்தில் ஒரு பலட உங்கலளத் தைாக்க வந்து வகாண்டருபபதைாக 
நான் வசான்னாால், அலதை நீங்ககள நம்புவ்களா?” என்று ககட்டா்ககள. 

“ஆ்ம், நாங்ககள நம்புகவாம். ஏவனானில், நீங்ககள எபவபாழுதும உண்லமகய கபசபவ்ககள என்பலதை 
நாங்ககள நன்றாக அறிகவாம்” என்றா்ககள அவ்ககள. 

உடகனா நபி வபருமானாா், “இலறவன் ஒருவகனா என்று நீங்ககள உண்லமயாக விசவாசம் 
வகாகளளவில்லலயானாால் உங்ககள மீது கடுலமயானா துன்பம் வந்து இறங்ும் என்று இபவபாழுது நான் 
எிசரிக்கிகறன்.” என்றா்ககள. 

அவ்ககள அவ்வாறு கறியதும் ுலறஷிகளக்ு ககாபம் முந்தைது. 

வபருமானாா் அவ்களின் வபரிய தைந்லதையானா அபூலஹப, வபருமானாா் அவ்கலள அவதூறாகப 
கபற்யகதைாடு, அவ்கலள கநாக்கி மண்லண வாரி இலறத்தைா். பின்னா் ுலறஷிககள மனாவருத்தைத்கதைாடு 
திரும்பிப கபாகவிட்டனா். 
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 29. எந்தை ஆ்லசயும் கிலடயாது
 நபிககள நாயகம் அவ்களின் அறிவலரககள வவுகவகமாகப பரவலாயினா. 

அலதைக்கண்ட ுலறஷிகளின் ககாபத்துக்ு அளவில்லல. வபருமானாா் அவ்களக்ுப பல 
வழிகளிலும் துன்பத்லதை உண்டாக்கத் வதைாடங்கினாா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்களின் அறிவலரககள மற்றவ்களக்ுக் ககட்காதைவாறு ுலறவிககள கிசலட்டுக் 
ுழ்பபத்லதை விலளவித்தைா்ககள. அவ்ககள எதிரிகலகய அவ்கலள இகழ்ந்து பழித்தைா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள கஃபாவக்ுி வசன்று வணங்க இயலாமல் தைலட வசகதைா்ககள. அவ்ககள 
கபாும் வழி வநடுகிலும் முட்கலளப பரபபி லவபபா்ககள. ற்றுவ்கலளயும், வம்ப்கலளயும் 
தூண்டவிட்டு அவ்கலள ஏசம்பட வசகவா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள அவற்லறக்கண்டு கலங்காமல், தைளராமல், ஆ்ண்டவனிடம் முழு நம்பிக்லக 
வகாண்டு தைங்களலடய புனிதைத் வதைாண்லட வசவ்வனாகவ வசகது வந்தைா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்களின் உறுதிலயக் கண்டு ுலறஷிககள வியபபுற்றா்ககள. ஆ்யினம், 
அவ்களலடய கநாக்கம் என்னா என்பது அந்தை மக்களக்ுப புலபபடவில்லல. 

“உலக ஆ்லசகய இதைற்ுக் காரணமாக இருக்ுகமா?” எனாி சந்கதைகித்து, ுலறஷி சமூகத்துப 
பிரமுக்ககள அலனாவரும் ஒன்றுகட ஆ்கலாற்த்து, உத்பா என்னம் தூதை் ஒருவலர வபருமானாா் 
அவ்களிடம் அனபபிலவத்தைனா். 

தூதை் உத்பா வசன்று வபருமானாா் அவ்கலளக் கண்டா். 

“அருலமி சககாதைர் புதைல்வகர! தைாங்ககள உய்ந்தை ுடும்பத்தில் பிறந்தைவ்ககள. நம்மவ்களிகலகய 
முந்தை வகளரவம் உலடயவ்ககள. அத்தைலகய நீங்ககள நம்முலடய விக்கிரக வணக்கத்லதை எதி்த்தும், 
கதைவலதைகலள இகழ்ந்தும் தைடுத்தும் வருவது உங்களிடம் வருத்தைத்லதை உண்டாக்கி வவறுபபலடயி 
வசககிறது. அவ்வாறு நீங்ககள ஈடுபடுவதைன் கநாக்கம்தைான் என்னா? முந்தை வசல்வத்லதைப வபற்று வசல்வி 
சீமானாாக கவண்டும் என்ற ஆ்லச இருக்ுமானாால் வசால்லுங்ககள. ஏராளமானா வசல்வத்லதைி கசகரித்துத் 
தைந்து வபரிய சீமானாாகி வசககிகறாம். அல்லது, 

எங்களக்ுத் தைலலலம வகிக்ககவண்டும் என்ற விருபபம் உங்களக்ு இருந்தைால் கறுங்ககள 
எங்களக்ு மட்டும் அல்லாமல் அகரபியா கதைசம் முழுவதைற்ுகம உங்கலள அரசராக ஆ்க்கிவிடுகிகறாம். 
இல்லல. 

அழ்ு மக்க மங்லகலய அலடய கவண்டும் என்ற ஆ்லச இருக்ுமானாால் வதைரிவியுங்ககள. அழ்ு 
மக்க வபண்லண உங்களக்ுத் தைருகிகறாம். 

இம்மூன்லறயும் நீங்ககள விரும்பவில்லலயானாால், உங்களிடத்தில் ஏகதைா மனாக்ககாளாறு 
இருபபதைாக நாங்ககள கருதுகிகறாம். அவ்வாறானாால், அதைற்ும் எங்களலடய வசலவில் ற்கிிலச 
வசகவதைற்ுத் தையாராக இருக்கிகறாம்” என்றா். 
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அவ் கறியவற்லற வபாறுலமகயாடு வசவிமடுத்தை வபருமானாா் அவ்ககள “கதைாழ்கர! எனாக்ுி 
வசல்வத்திகலா, தைலலலம வகிக்ககவா, வபண் ஆ்லசகயா கிலடயகவா கிலடயாது. கமலும் என் உடலல் 
ுனாகபதைமும் இல்லல. நான் ஆ்ண்டவனலடய பிரதிநிதி! ஆ்ண்டவனின் ற்றபபுமக்க கருலண நிலறந்தை 
நற்வசகதிகலள எடுத்துக்கறவம், அவலனாபபற்றி உங்களலடய உகளளங்களில் அிசத்லதை ஊகட்டவகம 
நான் வந்துகளகளன். நான் வசால்வலதை நீங்ககள ஏற்ீற்களானாால், இம்லமயிலும் மறுலமயிலும் சகம் 
வபறுவ்ககள. என்னலடய நற்வசகதிகலள அலட்ற்யம் வசகது, என்லனாப வபாகயன் என்று கருதினாால், 
உங்களலடய நிந்தைலனாகலளப வபாறுத்துக்வகாண்டு, அது பற்றி ஆ்ண்டவனிடம் முலறயிட்டுவிடுகவன். 
உங்களக்ும் எனாக்ும் மத்தியில் அவகனா தீ்பபு அளிக்கட்டும். 

“உங்களக்ு எடுத்துலரக்ும் கவதைமானாது பரிபூரண கருலணயுகளள ஆ்ண்டவனாால் 
அருளபவபற்றது. நீங்ககள எல்கலாரும் அறிவதைற்காக அரபுவமாழியில் அது வவளியாகி இருக்கிறது. அலதைப 
பின்பற்றி நடபபவ்களக்ு நன்லமகளம், அலதைப புறக்கணிபபவ்களக்ு ஆ்ண்டவனலடய 
தைண்டலனாகளம் பற்றி அதில் அடங்கியுகளளனா. 

“கமகல கறியுகளள கருத்துக்கலள உண்லமவயனா நம்பி, நற்காரியங்ககள வசகபவ்ககள எபவபாழுதும்
மகிழ்ிற்கயாடு இருபபா்ககள. இதுவலர நான் கறியலதை நீங்ககள ககட்்ட்ககள.இனி, உங்ககள விருபபம் 
கபால் நடந்து வகாகளளலாம்” என்று கறி முடத்தைா்ககள. 

தூது வந்தை உத்பா திரும்பிப கபாகவிட்டா். 
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 30. உயி் துறந்தை உத்தைம்
 தைாங்ககள அனபபிய தூதை் மூலமாக, வபருமானாா் அவ்ககள கறிய விஷயங்கலள ுலறஷிககள 
அறிந்தைா்ககள. 

ஆ்லசகலளக் காட்ட, வபருமானாா் அவ்கலள வசபபடுத்தை இயலாது என்பலதை ுலறஷிககள நன்ு 
வதைரிந்து வகாண்டா்ககள. இனி, வபருமானாா் அவ்களக்ு இலடயூறுககள உண்டாக்கி, இன்னால்கலள 
விலளவிபபது எனாத் தீ்மானித்தைனா் ுலறஷிககள. அவ்வாகற வசகதைனா். 

ஒருசமயம், வபருமானாா் அவ்ககள கஃபாவில் நின்று பிரிசாரம் வசகது வகாண்டருந்தைா்ககள. 

அலதைக்கண்டதும் அடங்காதை ககாபம் வகாண்ட ுலறஷிககள, வபருமானாா் அவ்கலளத் 
தைாக்கினாா்ககள. 

அலதை அறிந்தை ஹாரிது என்பவ் ஓகடாட வந்து, வபருமானாா் அவ்களக்ு ஆ்பத்து கநரிடாதைபட 
வபருமானாா் அவ்களக்ும் ுலறஷிகளக்ும் மத்தியில் நின்றுவகாண்டா். 

பல புதிகளிலருந்தும் வசபபட்ட கத்திகளினாால் தைாக்ுண்ட ஹாரிது உயி் துறந்தைா். 
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 31. பலகவ்களின் தைாக்ுதைல்
 ஒருநாகள வபருமானாா் அவ்ககள, கஃபாவின் அருகில் தைனியாக நின்றுவகாண்டருபபலதைக் கண்ட 
ுலறஷிககள ஒரு கிலசலயக் வகாண்டு அவ்ககள கழுத்லதைி சற்றி முறுக்க முற்பட்டா்ககள. அதைனாால், 
வபருமானாா் அவ்ககள மூிசத் திணறி முந்தை இன்னாலுக்ு ஆ்ளானாா்ககள. 

அபவபாழுது, தைற்வசயலாக அங்கக வந்தை அபூபக்க் அவ்ககள, அலதைக் கண்டதும், அந்தைி 
சதிக்கட்டத்தின் மத்தியில் நுலழ்ந்து, முந்தை கஷடத்கதைாடு வபருமானாா் அவ்கலளக் ுலறஷிகளின் 
பிடயிலருந்து விடுவித்தைா்ககள. 

ஆ்னாால், ுலறஷிககள அலனாவரும் அபூபக்க் அவ்கலளி சூழ்ந்துவகாண்டு தைாக்கினாா்ககள. 
அதைனாால் அவ்ககள மயக்கமுற்று ்கழ் விழுந்துவிட்டா்ககள அவ்ககள உண்வற்று ்கழ் கிடந்தைலதைக் 
கண்டதும் இறந்துவிட்டதைாகக் கருதி ுலறஷிககள கபாகவிட்டனா். 

பிறு வவுகநரம் கழித்துத்தைான், அபூபக்க் அவ்ககள உண்வ வபற்றா்ககள. 
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 32. வகாடுலமயும் துன்பமும் சூழ்ந்தைது
 நபிககள நாயகம் அவ்களின் பிரிசாரத்தைால், ஆ்ரம்பத்தில் அவ்கலளப பின்பற்றி இஸ லாத்தில் 
கச்ந்தை வசல்வ்ககள. ஒரு ற்லகர. 

முதியானாவ்ககள ஏலழ்ககள. அவ்ககள ஆ்டம்பரம் இல்லாதைவ்ககள. அத்தைலகய மக்கலள 
கட்டக்வகாண்டு வபருமானாா் அவ்ககள கஃபாவக்ுபகபானாால், ுலறஷி சமூகி வசல்வந்தை்ககள, 
அவ்கலள அலட்ற்யமாகக் கருதி ஏளனாமாக நலகபபா்ககள. 

ஆ்னாால், அவ்ககள ஏலழ்களாக இருந்தைதைால்தைான் உண்லம விசவாசம்-நல்ல வகாகளலக-என்னம் 
வசல்வம் அவ்களக்ு எளிதில் கிட்டயது. அவ்களலடய உகளளங்ககள வசல்வத்தைாலும், மமலதையாலும், 
மற்ற உலகத்வதைாட்புகளாலும் மாசபடாமல் பரிசத்தைமாக இருந்தைதைால் தைான் உண்லமயின் ஒளியானாது 
அவற்றின்மீது பிரதிபலத்தைது. 

வபருமானாா் அவ்களக்ு முன்னா், எத்தைலனாகயா தீ்க்கதைரிற்ககள கதைான்றியுகளளனா். அவ்கலளயும்
முதைன்முதைலல் பின்பற்றியவ்ககள ஏலழ்ககள! 

ஹல்ரத் ஈலா நபி அவ்களிடம் ஆ்ரம்பத்தில் விசவாசம் வகாண்டவ்ககள வசம்படவ்ககள என்னம் 
மீன் பிடபபவ்ககள! 

ஹல்ரத் நஹ்நபி அவ்கலளயும் முதைலல் ஒபபுக்வகாண்டவ்ககள ஏலழ்ககள! 

அத்தைலகய ஏலழ் முஸ லம்கலள மக்கா வாழ் ுலறஷிககள வசால்லமுடயாதை துன்பத்திற்ு 
ஆ்ளாக்கினாா்ககள. அவ்ககள வசகதை வகாடுலமகளக்ு அளகவ இல்லல; விவரிக்க இயலாதை வதைால்லலககள. 

அத்தைலகய வகாடுலமகளக்ு ஆ்ளானா ஆ்ண்களம் வபண்களம் பல். ஆ்யினம் அவ்ககள 
துன்பங்கலளி சகித்துக்வகாண்டு, வகாகளலகயில் உறுதிகயாடு திகழ்ந்தைா்ககள. 
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 33. அன்னிய நாட்டல் சூழ்ிற்
 முஸ லம்ககள படும் துன்பங்கலளக் காணி சகியாதை வபருமானாா் அவ்ககள, மக்காலவ விட்டு 
அபிசீனியா நாட்டுக்ுபகபாக ுடகயறுமாறு கட்டலள இட்டா்ககள. 

அவ்வாகற அவ்ககள அபிசீனியாவக்ுி வசன்று ுட புுந்தைா்ககள. 

அபவபாழுது அந்தை நாட்லட நஜஜாஷ என்ற கிறிஸ துவ அரச் ஆ்ட்ற்புரிந்து வந்தைா். 

முஸ லம்ககள மக்காவிலருந்து வவளிகயறி அபிசீனியாவக்ுி வசன்றலதை அறிந்தை ுலறவிககள 
அபவபாழுதும் விட்டுவிடவில்லல. 

அபிசீனியா அரசருக்ும் அங்ு வசல்வாக்ுகளள ற்ல பாதிரியா்களக்ும் விலலமதிபபுகளள பல 
பரிசகலள ற்ல தூதை்ககள மூலம் அனபபி, அரசரிடம் ககாகள மூட்ட, முஸ லம்கலள திரும்ப அலழ்த்து 
வருவதைற்ு ஏற்பாடு வசகதைா்ககள ுலறஷிககள. 

ுலறஷிகளின் தூதை்ககள அரசரிடம் பரிசகலள அளித்து, 

“எங்ககள மக்கா நகரத்தில், ற்ல் புதிய மதைத்லதை உண்டாக்க முற்பட்டா்ககள. அதைனாால், நாங்ககள 
அவ்கலளக் கண்டத்கதைாம். அவ்ககள இபவபாழுது இங்கக வந்திருக்கின்றனா். அவ்கலள சலபக்ு 
வரவலழ்த்து விசாரித்து எங்களிடம் ஒபபலடக்ககவண்டும்” என்று ககாரினாா்ககள. 

பாதிரிகளிடமும் பரிசப வபாருகளகலளக் வகாடுத்துத் தைங்களக்ு ஒத்துலழ்பபு நல்ுமாறு ககட்டுக் 
வகாண்டா்ககள. 

மறுநாகள அரச், ுடவபய்ந்து வந்துகளள முஸ லம்கலள சலபக்ு வரவலழ்த்து,” நீங்ககள கிறிஸ துவ 
மதைத்துக்ும், விக்கிரக வழிபாட்டுக்ும் விகராதைமாக கவறு எந்தை மாதிரியானா புதிய மதைத்லதை உண்டாக்கி 
இருக்கிி்ககள?” என்று ககட்டா். 

ுடகயறி வந்தைவ்களின் சா்பாக, அபூதைாலப அவ்களின் ுமாரரும், அல அவ்களின் 
சககாதைரருமானா ஜஃப் எழுந்து, “கமன்லம மக்க அரச் அவ்ககள! எங்களலடய நிலலலமலயி சற்று 
கருலணகயாடு ககட்ீற்களாக, நாங்ககள மூடநம்பிக்லகயிலும், அநாகரிகத்திலும் மூழ்கி இருந்கதைாம்; மரம், 
கல், உகலாகத்தினாால் உருவாக்கபபட்ட விக்கிரகங்கலள வணங்கி வந்கதைாம். வசத்தை பிராணிகலள 
உணவாக உண்டு வகாண்டருந்கதைாம். வபண்கலளக் வகால்வலதைப வபருலமயாக எண்ணி வந்கதைாம். அன்பு,
உபசரிபபு, மனிதைாபிமானாம் இலவ எங்களிடம் அறகவ கிலடயாது. அவதூறானா வசாற்கலளகய 
எபகபாதும் கபற்க்வகாண்டருந்கதைாம். எந்தைவிதைமானா சட்ட திட்டங்களக்ும் நாங்ககள உட்பட்டு 
நடக்காமல், பலாத்காரமும் வன்முலறிவசயல்களகம அறிந்திருந்கதைாம். சருக்கமாகி வசான்னாால், 
மருகங்கலளப கபாலகவ நாங்ககள காலம் கழித்கதைாம்; அத்தைலகய தைாழ்ந்தை நிலலயிலருந்தை எங்களிடம் 
கருலணவகாண்டு எங்களக்ு நல்வழி காட்டுவதைற்காக, இலறவன் எங்களிலருந்கதை ஒருவலர 
அனபபினாான். அவ்ககள வபய் முஹம்மது. அவ்ககள ஹல்ரத் அபதுல்லாஹ்வின் ுமார்; அபதுல் 
முத்தைலபின் கபர்; அபூதைாலபின் சககாதைர் ுமார். அவ்களலடய உய்ுடபபிறபலபயும், 
உகளளத்தூகலமலயயும், சத்தியத்லதையும், நல்ல நடத்லதைலயயும், மனிதை இனாத்தின்மீது அவ்களக்ு உகளள 
கருலணலயயும் நாங்ககள நன்ு அறிந்கதைாம். ஆ்ண்டவன் ஒருவகனா என்றும், அவனக்ு இலணயாக மற்ற 
எலதையும் கருதைக்கடாது’ என்றும் வற்புறுத்திக் கறியகதைாடு தைாம் ஆ்ண்டவனலடய நபி என்பலதை 
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ஏற்ும்படயும் அவ்ககள எங்களக்ு அறிவலர கறினாா்ககள. விக்கிரக வணக்கம் கடாது எனாக் 
கண்டத்தைா்ககள. 

“உண்லமகய கபசமாறும், வசான்னா வசால்லலக் காபபாற்றும்படயும், இரக்கம் உகளளவ்களாக 
இருக்ுமாறும், மற்றவ்களக்ு உரிய கடலமகலளி சரிவரி வசகது நிலறகவற்றும்படயும் எங்களக்ுக் 
கற்பித்தைா்ககள. 

“வபண்கலள இழிவபடுத்திக் ககவலமாக நடத்தைக்கடாது; அநாலதைகளின் வபாருகளகலள 
அபகரிக்கக்கடாது என்றும் பாவி வசயல்களிலருந்து விலகி, ஆ்ண்டவன் ஒருவலனாகய வணங்ும்படயும்,
அவன் வழியில் ஏலழ்களக்ு உதைவி புரியும்படயும் கட்டலளயிட்டா்ககள. இலவகய எங்ககள வபருமானாா் 
அவ்களின் அறிவலரககள! 

“அவ்கலள மதித்து, அவ்களிடம் விசவாசம் வகாண்டு அவ்களலடய அறிவலரகலள நாங்ககள 
கலடபபிடத்கதைாம். இவற்றின் காரணமாக, எங்ககள நகரத்துி சமூகத்தினா் எங்கலளப படுத்தியபாடு 
வகாஞ்சம் அல்ல; இலழ்த்தை துன்பங்களக்ும் வகாடுலமகளக்ும் அளகவ இல்லல. அதைனாால், நாங்ககள 
வடு வாசல்கலளத் துறந்து, மலனாவி மக்கலளப பிரிந்து, வபாருகளகலளயும் இழ்ந்து, நி்க்கதியானா-
நிராதைவரானா நிலலயில், உங்களலடய பரந்தை மனாபபான்லமலயயும், உய்வானா கபாக்லகயும் அறிந்து, 
உங்ககள நாட்டல் அலடக்கலம் ஆ்கனாாம். 

ஆ்லகயால், கமன்லமக் ுணம் உலடய தைாங்ககள, எங்களக்ு ஆ்தைரவ காட்டுமாறு 
ககட்டுக்வகாகளகிகறாம்.” என்று கறினாா். 

ஜஃப் கறிய அவ்வலரககள அரசனின் உகளளத்லதை வநகிழ்ிவசகதைது. கமலும், அரபு நாட்டல் 
கதைான்றிய நபி வபருமானாா் அவ்களின் அறிவலரகலள அறிந்துவகாகளளகவண்டும் என்ற ஆ்வலும் 
அவருக்ு உண்டாயிற்று. 

அரச், ஜஃபரிடம், “உங்களலடய நபி அவ்களக்ு வவளியானா கவதைத்திலருந்து ற்ல புதிகலளக் 
கறும்” என்று ககட்டா். 

திருக்ு் ஆ்னில் ஹல்ரத் ஈஸ க்ா அலலஹிஸ லலாம் அவ்களின் பிறபலபபபற்றிய “ஸ ’ரத்து 
ம்யம்” என்ற அதிகாரத்தின் ஆ்ரம்ப வாக்கியங்கலள எடுத்து ஓதினாா் ஜஃப். 

வசாற்களின் கம்ீறரமும், அவற்றின் உண்லமயானா கருத்துக்களம் வமாழியின் அழ்ும், கருத்துி 
வசறிவம் அரசரின் உகளளத்லதை ஈ்த்தைது. 

உடகனா அரச்,"கடவகள மீது சத்தியமாக இம்வமாழியும், இன்ஜீலும் (ஈலா நபி அவ்களக்ு 
வவளியானா கவதைமும்) ஒகர தீபத்திலருந்து வவளியானா ஒளிககள!” எனா உரக்கக் கறினாா். 

ுலறஷி தூதை்களிடம் முஸ லம்கலள ஒபபலடக்க மறுத்து விட்டா் அரச். 
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 34. அபிசீனியா அரசரின் ஆ்தைரவ
 ஈலா நபி அவ்ககள இலறதூதை் என்பகதை முஸ லம்களின் வகாகளலக. 

ஆ்னாால், கிறிஸ துவ்ககளா, அவ்கலளக் கடவளின் ுமார் என்பதைாககவ கருதியிருக்கின்றனா். 

அரச் கிறிஸ துவ் ஆ்னாதைால், முஸ லம்களின் வகாகளலகயானாது கிறிஸ துவ மதைத்துக்ு மாறுபாடாக 
இருபபலதை எடுத்துக்காட்ட, முஸ லம்களிடம் அவ்வரசருக்ுப பலகலமலய உண்டாக்க கவண்டும் என்று 
ுலறஷித் தூதை்ககள கருதினாா்ககள. 

மறுநாகள தூதை்களின் தைலலவ் அரசரிடம் வசன்று,"அரச் அவ்ககள! ஈலா நபி அவ்கலளபபற்றி 
முஸ லம்களின் வகாகளலக எத்தைலகயது என்பது உங்களக்ுத் வதைரியுமா?” என்று ககட்டா். 

அரசரும் அலதைத் வதைரிந்து வகாகளளக் கருதி, முஸ லம்கலள சலபக்ு அலழ்த்து வருமாறு கட்டலள 
இட்டா். 

முஸ லம்களக்ு இவ்விஷயம் வதைரிந்தைதும் கவலலயலடந்தைனா். ஆ்யினம், நம் வபருமானாா் 
அவ்களின் கட்டலளபபட உண்லமலயக் கறுகவாம்; நடபபது நடக்கட்டும் என்ற எண்ணத்கதைாடு அரச 
சலபக்ுி வசன்றனா். 

அவ்களிடம், “ம்யமுலடய ுமாரராகிய ஈலா அவ்கலளபபற்றி உங்ககள வகாகளலக என்னா?” 
என்று ககட்டா் அரச். 

அதைற்ு ஜஃப், “ஈலா நபி அவ்ககள ஆ்ண்டவனலடய அடயா் என்றும், அவனலடய தூதை் 
என்றும், எங்ககள நபி அவ்ககள எங்களக்ு அறிவறுத்தியுகளளா்ககள” என்று வசான்னாா். 

அபவபாழுது அரச், “இலறவன் கபரில் சத்தியமாக ஈஸ க்ா நபி அவ்கலளபபற்றி நீங்ககள என்னா 
வசான்னீ்ககளா அலதைக் காட்டலும் எகளளளவ கட அதிகமாக எதுவம் வசால்ல முடயாது” என்று 
வசான்னாா். சலபயில் இருந்தை பாதிரியா்ககள அலதைக் ககட்டதும் வருத்தைமுற்றனா். 

இனி, தைங்களலடய எண்ணம் எதுவம் லககடாது என்று கருதிய ுலறஷிகளின் தூதை்ககள 
மக்காவக்ுத் திரும்பிவிட்டனா். 
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 35. பழி வாங்ும் எண்ணம் இல்லல
 ுலறஷிகளின் தூதை்ககள அீறசீனியாவிலருந்து தைங்ககள எண்ணம் கதைால்வியுற்றுத் திரும்பி வந்தை 
வசகதிலய அறிந்தை ுலறஷிககள மகவம் ககாபம் அலடந்தைனா். 

வபருமானாா் அவ்களக்ு முன்னிலும் அதிகமாகத் வதைால்லலயும் துன்பமும் வகாடுக்கத் 
வதைாடங்கினா். அதைனாால் வபருமானாா் அவ்களலடய ஊகக்கம் ற்றிதும் தைளரவில்லல. 

வபருமானாா் அவ்களின் ற்றிய தைந்லதை ஹம்லா மாவர்; கவட்லடயாடுவதில் விருபபம் 
உலடயவ். விடயற்காலலயில் வில்லல எடுத்துக்வகாண்டு வவளிகய புறபபட்டுபகபாக மாலலயில் 
திரும்புவா். 

அவ் ுலறஷிகளிடம் வநருங்கிய வதைாட்பு வகாண்டருந்தைா். அவ்களலடய நன்மதிபலபயும் 
வபற்றிருந்தைா். 

அவகரா இஸ லாத்லதை தைழுவவில்லல. ஆ்னாாலும் வபருமானாா் அவ்களிடம் முந்தை அன்பு 
வகாண்டருந்தைா். 

ஒருநாகள அவ் கவட்லடக்ுப கபாயிருந்தைா். அபவபாழுது, வபருமானாா் அவ்களின் பலகவன்; 
ுலறஷித் தைலலவ்களின் ஒருவன், இஸ லாத்லதை கவகராடு ஒழிபபகதை தைன்னலடய கநாக்கமாகக் 
வகாண்டவன் வபருமானாா் அவ்களின் தைலலயில் கல்லால் அடத்துக் காயபபடுத்திவிட்டான். 

அந்தைக் வகாடயவனின் வசயலல, கவட்லடயிலருந்து திரும்பி வந்தை ஹம்லா அவ்ககள அறிந்தைதும், 
அடங்காக் ககாபத்கதைாடு, அவலனாத் கதைடபகபானாா்.  

அவகனாா ஒ் இடத்தில் உற்சாகமாக ககளிக்லகயில் ஈடுபட்டருந்தைான். உடகனா அவன் மீது அம்லப 
எகது அவன் தைலலலயக் காயபபடுத்திவிட்டா். 

அதைன் பின்னா்,உடகனா கஃபாவக்ுபகபாக, வபருமானாா் அவ்கலளக் கண்டு, “முஹம்மகதை! 
கவலலபபடாதீ்! உம்லமத் தைாக்கியவலனாப பழிவாங்கிவிட்கடன்” என்றா். 

“எபபட?” என்று ககட்டா்ககள வபருமானாா் அவ்ககள. 

“அம்பு எகது, அந்தை மூடனின் தைலலலய உலடத்துவிட்கடன்” என்றா் ஹம்லா, 

“என் அருலமி ற்றிய தைந்லதைகய இஸ லாத்திற்ு விகராதைமாயிருபபவ்கலளப பழிவாங்ககவண்டும்
என்பது என் கநாக்கம் அல்ல. அவ்கலளத் துன்புறுத்துவதிலும் எனாக்ுப பிரியம் இல்லல. ஆ்னாால் நீங்ககள 
இஸ லாத்தில் கச்வதுதைான் எனாக்ு மகிழ்ிற்லய அளிக்ும்” என்று வபருமானாா் அவ்ககள கறினாா்ககள. 

உடகனா ஹம்லா அவ்ககள, “அகதை கநாக்கத்கதைாடு தைான் நான் இங்கக வந்கதைன்” என்று கறி, கலமா 
ஒதி, இஸ லாத்தில் கச்ந்தைா்ககள. 
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 36. வகாலலி வசயலுக்ுப பரிசா?
 ஹம்லா அவ்ககள இஸ லாத்தில் கச்ந்தை வசகதிலயக் ுலறஷிககள அறிந்தைனா். அதைனாால் முன்னிலும் 
அதிகமாக வருத்தைம் அலடயலானாா்ககள. 

இஸ லாத்தின் வள்ிற்லய எவ்வாறு தைடுபபது எனா அவ்ககள இரகற்யமாகவம், பகிரங்கமாகவம் 
கட கயாற்த்துக் வகாண்டருந்தைா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்களக்ும், முஸ லம்களக்ும் ுலறஷிககள அளவற்ற வகாடுலமகலளயும் 
இலடயூறுகலளயும் வசகதைா்ககள. அவற்றால் எவ்விதைப பயலனாயும் காணாமல் அலுத்துப கபாகவிட்டனா். 

அபவபாழுது வகாடுலமகய உருவானா அபூஜஹில் ுலறஷித் தைலலவ்கலள எல்லாம் அலழ்த்து, 

“அன்பா்ந்தை ுலறஷிககள உங்களலடய மதைம் ககவலபபடுத்தைபபடுகின்றது. உங்களலடய 
மூதைாலதைய் பழிக்கபபடுகின்றனா். நீங்ககள வணங்ும் விக்கிரகங்ககள நிந்திக்கபபடுகின்றனா. இன்னம் 
உங்களக்ு உண்ிற் உண்டாகவில்லல, நீரில் மூழ்கியாவது நீங்ககள உயி் இழ்க்கக்கடாதைா? 
தைன்னாந்தைனியாக ஒரு மனிதைன் நின்றுவகாண்டு நம்லமப பழிபபதும் அலதைப பா்த்துக்வகாண்டு நாம் 
ஒன்றும் வசகய இயலாமல் வவறுமகனா இருபபதும் வவட்கபபடத்தைக்கது அல்லவா? இவற்லறவயல்லாம் 
இனி என்னாால் சகித்துக்வகாகளளமுடயாது. அரபிய்ககள! உங்களலடய வரமும், சதைந்திரமும் 
மாகந்துவிட்டனாகவா! நாம் ககாண்ழ்களா? உங்களில் யா் அந்தை முஹம்மலதைி ற்ரிகசதைம் வசகது 
வருகிறாகரா, அவருக்ு அத்தைலகய வதைாண்டுக்காக நான் நறு ஒட்டகங்ககள பரிசாக வழ்ங்ுகின்கறன்” 
என்று உரக்கக் கவினாான். 

அபூஜஹிலன் இந்தைி வசாற்ககள, ுலறஷிகளக்ு எரிகின்ற வநருபபில் எண்வணலய 
ஊகற்றியதுகபால் ஆ்கிவிட்டது. 

அந்தைக் கட்டத்திலருந்து ஒருவ் எழுந்து அபூஜஹீலல கநாக்கி “நீ் ுறிபபிட்ட காரியத்லதை நான் 
வசகது வருகிகறன்; ஆ்னாால் நீ் வசான்னா வாக்லக நிலறகவற்றுவதைாக, எனாக்ு உறுதி அளிக்ககவண்டும்” 
எனாக் ககட்டா். 

உறுதிவமாழி ககட்டவ் யா்? இஸ லாத்தின் மீது கடுலமயானா பலக வகாண்டு பலலர 
துன்புறுத்தியவ். இவ் கத்தைாப என்பவரின் மகன் உம்.ுலறஷிகளின் வகளரவமானா ுடும்பத்லதைி 
கச்ந்தைவ். 

உடகனா அபூஜஹில், உலரக் கஃபாவக்ு லழ்த்துக் வகாண்டுகபாக, ுலறஷிககள வபரிதைாக மதிக்ும் 
ஹ'பல் முன் நின்று."நான் வகாடுத்தை வாக்லக நிலறகவற்றுவதைாக” உறுதிவமாழி கறினாான். 

 ‘பலகவலரக் வகால்லும் வலர, கவறு எவ்விதை சகத்லதையும் நாடுவது இல்லல’ எனா உமரும் உறுதி 
வசகதைா். 
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 37. ஆ்த்திரம் தைணிந்தைது
 வபருமானாா் இருக்ும் இடத்லதை கநாக்கி உம் உருவிய வாளடன் புறபபட்டுி வசன்றா். 

வழியில் அவருலடய நண்ப் ஒருவ்,"இவ்வளவ கவகமாக எங்கக கபாகிி்?” என்று ககட்டா். 

நடந்தைவற்லறயும், தைாம் எடுத்துக்வகாண்ட உறுதிவமாழிலயயும் விவரமாகக் கறினாா் உம். 

“இஸ லாத்லதை அழித்து, அலதைப பிரிசாரம் வசகபவலர வகாலலி வசகய புறபபட்டு விட்்டகர! 
உம்முலடய சககாதைரியும், லமத்துனாரும் முஸ லமாக இருக்கிறா்ககள! அது உமக்ுத் வதைரியாதைா? முதைலல் 
அவ்கலளத் திருத்தும், நியாய உண்வம் வவட்கமும் உம்மடமும் இருக்ுமானாால், முதைலல் உம்முலடய 
வட்லடி சீ்படுத்தும்” என்றா் நண்ப். 

அலதைக்ககட்ட உமருக்ுக் ககாபக் கனால் வகாழுந்துவிட்டது! 

உடகனா, அவ் தைம்முலடய சககாதைரி வட்டுக்ுபகபாகக் கதைலவ தைட்டனாா். 

அபவபாழுது அவ் சககாதைரியும், லமத்துனாரும் திருக்ு்ஆ்லனா ஓதிக்வகாண்டருந்தைனா். 

அந்தை ஒலயானாது உமரின் காதில் விழுந்தைது. 

திருக்ு்ஆ்ன் எழுதைபபட்ட ற்ல தைாகளகலள மலறத்து லவத்துவிட்டுக் கதைலவத் திறந்தைா். 

உம் உகளகள நுலழ்ந்தைதும்,"இங்கக நான் ககட்ட சபதைம் என்னா?” என்று ககட்டா். 

“ஒன்றும் இல்லலகய!” என்றா் சககாதைரி. 

“நான்தைான் என் காதைாரக் ககட்கடகனா; நீங்ககள இருவரும் நம்முலடய புராதைனா மதைத்லதை புறக்கணித்து
விட்்ட்ககள” என்று கறிக்வகாண்கட, லமத்துனாலர லநயபபுலடக்கத் வதைாடங்கினாா் உம். தைம் கணவலரக் 
காபபாற்ற முற்பட்ட சககாதைரிலய உம் அடத்தைதில், அவருக்ு இரத்தைக்காயம் உண்டாயிற்று. 

அந்தை நிலலயில், தைம் சககாதைரலரப பா்த்து,"நீங்ககள என்னா கவண்டுமானாாலும் வசகது 
வகாகளளங்ககள. இஸ லாம் எங்ககள மனாத்லதைவிட்டு ஒருகபாதும் அகலாது” என்று துணிகவாடு கறினாா் 
சககாதைரி. 

சககாதைரியின் இரத்தைக் காயத்லதையும், மனாஉறுதிலயயும் கண்ட உம் உகளளம் வநகிழ்லானாா். 

அவ்கலள அன்புடன் கநாக்கி,"நீங்ககள ஓதிக்வகாண்டருந்தைலதை எனாக்ுக் காட்டுங்ககள” என்று 
ககட்டா் உம், அங்கசத்தி வசகதுவகாண்டு வந்தை ஹல்ரத் உமரிடம் திருக்ு்ஆ்ன் எழுதைபபட்ட ற்ல 
தைாகளகலளக் வகாண்டுவந்து, அிசத்துடன் லவத்தைா் சககாதைரி. 
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அவற்லற ஓதி யுண்ந்தைதும் உம் உகளளம் வநகிழ்ந்து பரவசம் ஆ்னாா். 
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 38. பலகவரின் மனாமாற்றம்
 சககாதைரி வட்டலருந்து உம் மனா அலமதிகயாடு, வபருமானாா் அவ்ககள இருக்ும் இல்லம் 
கநாக்கிி வசன்றா். 

அபவபாழுது வபருமானாா்அ்க்கம் என்பவருலடய விசாலமானா வட்டல் இருந்தைா்ககள. 

துன்புறுத்தைபபட்ட முஸ லம்ககள பல் அங்கக கட, தைங்களலடய வணக்கத்லதை நிலறகவற்றி 
வந்தைனா். 

அபூஜஹில் விடுத்தை அறிவிபலபயும், உம் வாளடன் புறபபட்டலதையும் முஸ லம்ககள அறிந்து 
மகவம் பயத்கதைாடு இருந்தைா்ககள. 

ஏவனானில், உமரின் சககாதைரி வட்டல் நிகழ்ந்தைது எதுவம் எவருக்ுகம வதைரியாது 

உம் வந்து, அலடக்கபபட்டருந்தை கதைலவத் தைட்டனாா். அபவபாழுதும் அவ் லகயில் வாகள 
இருந்தைது. 

திகில் அலடந்திருந்தை முஸ லம்ககள கதைலவத் திறக்கத் தையங்கினாா்ககள. 

அபவபாழுது ஹம்லா அவ்ககள முஸ லம்கலள கநாக்கி,"உமலர உகளகள வரவிடுங்ககள. அவ் நல்ல 
கநாக்கத்கதைாடு வந்தைால் சரி, இல்லலயானாால் அவ் லகயிலுகளள வாலளக்வகாண்கட, அவருலடய 
தைலலலயக் வகாகதுவிடுகவன்” எனாத் துணிகவாடு கறினாா்ககள. 

கதைவ திறக்கபபட்டது. உம் உகளகள வந்தைா். 

வபருமானாா் அவ்ககள எதிகர வசன்று'உமகர, நீ் என்னா கநாக்கத்கதைாடு இங்ு வந்தீ்?” என்று 
ககட்டா்ககள. 

அவ்களலடய வா்த்லதையானாது, உமலர நடுங்கி வசகதுவிட்டது. 

உம் மகவம் பணிகவாடு,"இஸ லாத்லதை ஒபபுக்வகாகளவதைற்காக” என்று கறினாா். உடகனா 
வபருமானாா் அவ்ககள, “அல்லாஹ? அக்ப்” (ஆ்ண்டவன் மக உய்ந்தைவன்) எனா உரக்கக் கறினாா்ககள. 

அங்கக இருந்தை அலனாவரும் உடகனா அவ்ககளாடு கச்ந்து,"அல்லாஹூ அக்ப்” எனா 
முழ்ங்கினாா்ககள. 

மக்காவில் இருந்தை மலலகளில் எல்லாம் எதிவரால கிளம்பினா! உம் முஸ லம் ஆ்னாதும், 
இஸ லாமய வரலாற்றில் ஒரு திருபபம் உண்டாயிற்று. 
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அதுவலர முஸ லம்களின் எண்ணிக்லக, மகக்ுலறந்தை அளவில் இருந்தைதைால், தைங்ககள மதை 
சம்பந்தைமானா காரியங்கலளப பகிரங்கமாக நடத்தை இயலாமல் இருந்தைது. 

உம் இஸ லாத்லதைத் தைழுவியதும் நிலலலமகயா மாறிவிட்டது! உம் இஸ லாத்லதை தைழுவிய 
வசகதிலய எல்கலாருக்ும் அவ்ககள அறிவித்தைா்ககள. 

அதைன்பின்னா், முஸ லம்ககள கஃபாவில் எவ்விதை பயமும் இல்லாமல் வதைாழுலகலய 
நிலறகவற்றினாா்ககள. 
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 39. வகாடுலமயானா உடன்படக்லக
 வரத்தைன்லமயும், அறிவக்க்லமயும் நிலறந்தை உம் அவ்களம், ுலறஷிகளின் மதிபலபப 
வபற்றிருந்தை வர் ஹம்லா அவ்களம் இஸ லாத்லதைத் தைழுவியது மக்காவில் இருந்தை ுலறஷிகளக்ு 
இடவிழுந்தைது கபாலாயிற்று. 

கமலும், பல் இஸ லாத்லதைத் தைழுவினாா்ககள. இஸ லாம் வள்ந்துவகாண்கட வந்தைது. முஸ லம்களின்
வதைாலககயா நாளக்ு நாகள வபருகிக்வகாண்டருந்தைது. 

இவற்லறக் கண்ட ுலறஷிகளக்ு மனாம் வபாறுக்கவில்லல. அவ்ககள லகக்வகாண்ட முயற்ற்ககள 
யாவம் வணாயினா. 

எனினம், வபருமானாா் அவ்ககள ுடும்பத்தைாரில் பல் இஸ லாத்லதைத் தைழுவவில்லல. ஆ்னாாலும் 
அவ்ககள வபருமானாா் அவ்களிடம் அபிமானாம் வகாண்டு உதைவி புரிந்து வந்தைா்ககள. அதுகவ தைங்களலடய
கநாக்கம் நிலறகவறாதைதைற்ுக் காரணம் என்பலதைக் ுலறஷிககள உண்ந்தைா்ககள, 

எனாகவ, வபருமானாா் அவ்களின் ுடும்பத்தினாலரக் கட்டுபபடுத்தி லவத்துவிட்டால், 
தைங்களலடய கநாக்கம் ஈகடறும் என்று ுலறவிககள கருதினாா்ககள. 

எல்கலாரும் ஒன்றுகட, ஓ் உடன்படக்லக வசகதைா்ககள. 

அந்தை உடன்படக்லக ்ழ்க்கண்டவாறு: 

“முஹம்மலதைக் வகாலல வசகயபபடுவதைற்காக, அவருலடய ுடும்பத்தைாரானா ப்ன ஹாஷிம்ககள, 
அவலர நம்மடம் ஒபபலடக்ககவண்டும், அவ்வாறு வசகயாவிடல், பனஹாஷிம் ுடும்பத்தினாகராடு 
ுலறவிககள எவரும் நட்புறவ லவத்துக்வகாகளளக்கடாது. அவ்களிடமருந்து எலதையும் வாங்ககவா, 
வகாடுக்ககவா கடாது. அவ்களடன் கசரவம் கடாது. அவ்களக்ு உணவபவபாருகளககள கிலடபபதைற்ு 
இடம் வகாடுக்கவம் கடாது”. 

இவ்வாறு எழுதி கஃபாவின் முன் வதைாங்கவிட்டனா். 

அலதை அறிந்தை அபூதைாலப அவ்ககள, கவறு வழி இல்லாமல் தைங்ககள ுடும்பத்தினா் அலனாவலரயும் 
கட்டக்வகாண்டு, மக்காவக்ு அருகில் உகளள தைமக்ுி வசாந்தைமானா பகளளத்தைாக்கில் தைங்கினாா்ககள. 

அங்கக உணவ கிலடக்காமல் இலல, தைலழ், ுலழ்கலள உண்டா்ககள. பற்யினாால் ுழ்ந்லதைககள 
வறிட்டு அழுதைனா. அந்தை அழுலகலய வவளிகயயிருந்து ககட்டுக் ுலறஷிககள மகிழ்ிற் அலடந்தைனா். 
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 40. உடன்படக்லக ஒழிந்தைது
 வபருமானாா் அவ்களம், அவ்களின் ுடும்பத்தினாரும் சமா் மூன்று ஆ்ண்டுககள உணவ 
இல்லாமல் துன்புற்றுக் வகாண்டருந்தைனா். 

இறுதியாக, ுலறஷிகளிகலகய தையாள ுணமும், நியாய உண்ிற்யும் உகளள ற்ல், துன்ப 
நிலலலயக் காணபவபாறுக்காமல், உடன்படக்லகலயயும் மீறி உணவபவபாருகளகலள அனபபி 
லவத்தைா்ககள. 

வநருங்கிய உறவினாரானா ஹிஷாம் என்பவரும் இரகிசயமாகி ற்லகவலளகளில் தைானியங்கலள 
அனபபுவா். 

அபூதைாலப அவ்களின் சககாதைரி மகனாானா ஸ ற்லபரிடம் அவ் வசன்று, “நீ் மட்டும் நன்றாக உண்டு
சகமாக இருக்கிி்! ஆ்னாால், உம்முலடய மாமாவிடகமா ஒரு தைானியம் கட இல்லலகய. அவ்ககள இபபட
துன்புற்றுக்வகாண்டருபபது உமக்ுி சம்மதைம்தைானாா? என்று ககட்டா். 

அதைற்ு லூலப், “நான் ஒருவன் என்னா வசகயமுடயும்? என்கனாாடு ஒருவராவது 
கச்வதைாயிருந்தைால், அந்தை நியாயமற்ற உடன்படக்லகலய நாகனா கிழித்து எறிந்துவிடுகவன்” என்றா். 

“நான் உம்கமாடு கசருகிகறன்” என்றா் ஹிஷாம். 

இருவரும் முத்யிம் என்பவருலடய இல்லத்துக்ுி வசன்றா்ககள. வழியில் அவ்ககளாடு கவறு 
மூவரும் கச்ந்தைா்ககள. 

எல்கலாரும் ஆ்கலாற்த்துக் காலலயில் கஃபாவக்ுபகபாக முடவ வசகவதைாகத் தீ்மானித்தைா்ககள. 

மறுநாகள காலலயில் கஃபாவக்ுபகபானாதும், அங்கிருந்தை மக்கலள கநாக்கி, “மக்கா வாற்ககள! 
நாம் அலனாவரும் சகமாகக் காலம் கழிக்கிகறாம். ப்ன ஹாஷிம் ுடும்பத்தைா், உணவம் தைண்ணிரும் 
இல்லாமல் வாடுகின்றா்ககள. ஆ்ண்டவன் கபரில் சத்தியமாக இந்தை அக்கிரமமானா உடன்படக்லகலயக் 
கிழித்து எறியும் வலர நான் சம்மா இருக்கமாட்கடன்” என்றா் ஹ'லப், 

உடகனா அபூஜஹில் எழுந்து, இந்தை உடன்படக்லகலயக் கிழிக்க யாராலும் முடயாது” என்றா். 

அபகபாது லம் ஆ் என்பவ் எழுந்து."நீ வபாக வசால்லுகிறாக; இலதை எழுதும்கபாது நாங்ககள 
யாருகம இதைற்ுி சம்மதைம் அளிக்கவில்லலகய” என்றா். 

பின்னா் மூவரும் கச்ந்து ஆ்யுதைங்ககள சகிதைமாக, ப்ன ஹாஷிம்ககள இருக்ும் பகளளத்தைாக்ுக்ுி 
வசன்று அவ்ககள அலனாவலரயும் அலழ்த்து வந்துவிட்டனா். 
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 41. அன்பும் ஆ்தைரவம் மலறந்தைது
 வபருமானாா் அவ்களின் வபரிய தைந்லதை அபூதைாலப அவ்ககள வசலுத்திய அன்புக்ும் வசகதை 
தியாகங்களக்ும் அளவில்லல. 

அதைனாால் அவ்ககள, அகரபிய்களலடய பலகலமலயப வபறகவண்டயதைாயிற்று. வபருமானாா் 
அவ்களம் அளவற்ற அன்பு வகாண்டருந்தைா்ககள. 

ஒருசமயம், அபூதைாலப அவ்ககள கநாயுற்றிருந்தைகபாது அவ்கலளக் காண வசன்றா்ககள 
வபருமானாா் அவ்ககள. 

அபவபாழுது, “என் சககாதைர் ுமாரகர! எந்தை ஆ்ண்டவன் உம்லம நபியாக அனபபியிருக்கிறாகனாா 
அந்தை ஆ்ண்டவனிடம், என்னலடய கநாக ுணமாும்பட நீ் பிரா்த்தைலனா வசகயக்கடாதைா?’ என்று 
ககட்டுக்வகாண்டா் அபூதைாலப. 

அவ்வாகற வபருமானாா் அவ்ககள, “ஆ்ண்டவனிடம் பிரா்த்தைலள வசகதைா்ககள”. 

கநாக ுணமாகியதும், “ஆ்ண்டவன் உம்முலடய பிரா்த்தைலனாலய அங்்கரிக்கிறான்” என்றா் 
அபூதைாலப. 

“ஆ்ண்டவனலடய கட்டலளகளக்ு நீங்களம் ்ழ்பபடந்து நடந்து வகாகளவ்களானாால், 
உங்களலடய பிரா்த்தைலனாகலளயும் அவன் அங்்கரிபபான்” என்று கறினாா்ககள வபருமானாா் அவ்ககள. 

அபூதைாலப அவ்ககள மரணத்தைறுவாயில், தைங்கலளி கச்ந்தைவ்ககள அலனாவலரயும் அலழ்த்து, 
“நீங்ககள எல்கலாரும் முஹம்மது அவ்களடன் நட்புறகவாடு நடந்துவகாகளளகவண்டும் என்று உங்களக்ு 
இறுதியாகி வசால்லுகிகறன். ஏவனானில், அவ் ுலறஷிகளின் நம்பிக்லகலயக் காபபாற்றுவா். அரபு 
கதைசத்தின் சத்திய சந்தை் அவகர அவ் வகாண்டு வந்திருக்ும் மதைத்லதை என் மனாம் ஏற்றுக்வகாகளகிறது. 
ஆ்னாால் மற்றவ்ககள பழிபபா்ககள என்ற அிசத்தைால் நாவானாது அலதை ஒபபுக்வகாகளள மறுக்கின்றது” 
என்றா்ககள. 

அபூதைாலப அவ்ககள உயிகராடு இருக்ும்வலரயில், வபருமானாா் அவ்களிடம் முந்தை அன்பு 
பாராட்ட வந்தைகதைாடு, வபரிய ஆ்தைரவாகவம் இருந்து வந்தைா்ககள. 

அதைனாால், ுலறஷிககள துன்புறுத்தைல்ககள ஈகடறமுடயாமல் கபாயிற்று. அபூதைாலப அவ்ககள மரணம் 
அலடந்தைவடன், ுலறஷிகளக்ு இருந்தை ற்றிய அிசமும் அகன்றுவிட்டது. 

வபரிய தைந்லதையின் மரணமானாது, வபருமானாா் அவ்களக்ுப வபரிய இழ்பபாயிற்று. 
முஸ லம்களம் முந்தை துக்கத்தில் ஆ்ழ்ந்தைா்ககள. 
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 42. பிராட்டயாரின் பிரிவ
 கதீஜா பிராட்டயா் வபருமானாா் அவ்களின் கருத்துக்ககற்ப இலணந்து வாழ்ந்தைனா். வதைால்லலயும்
துன்பமும் சூழ்ந்தை கவலலகளில் வபருமானாா் அவ்களக்ுப பிராட்டயா் ஆ்றுதைல் அளிக்கக் 
கடயவ்களாகவம் இருந்தைனா். 

வபருமானாா் அவ்களக்ு கதீஜா பிராட்டயாரிடம் ஒரு ஆ்ண்ம் நான்ு வபண்களம் பிறந்தைனா். 
ஆ்ண்ுழ்ந்லதை இளலமயிகலகய இறந்துவிட்டது. வபண்ககள நால்வருக்ும் திருமணம் வசகது 
லவக்கபவபற்றது. 

வபருமானாா் அவ்களக்ு நபிப பட்டம் கிலடத்தை பத்தைாவது ஆ்ண்டல், இரண்டு துக்க நிகழ்ிற்ககள 
உண்டாயினா. 

ஒன்று: அபூதைாலப அவ்களின் மரணம், இரண்டாவது கதீஜா பிராட்டயாரின் மரணம். 

முந்தை உதைவியாயிருந்தை இருவரின் மரணத்தினாால் வபருமானாா் அவ்களின் உறுதி வகாஞ்சமும் 
தைளரவில்லல. 

வபருமானாா் அவ்ககள, பிரியமானாவ்களின் பிரிவினாால் உதைவியற்றவ்ககள ஆ்னாகபாதிலும், 
ஆ்ண்டவனிடம் அவ்களக்ு அதிக நம்பிக்லக கடயது. 

ஆ்ண்டவன் எபவபாழுதும் தைங்களக்ு உதைவியாக இருபபான் என்றும், அவன் வசகவது அலனாத்தும்
நன்லம அளிக்கத்தைக்கதைா யிருக்ும் என்றும் உறுதிகயாடு வதைாட்ந்து வசயல்புரியலானாா்ககள. 
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 43. ஆ்ண்டவன் காபபாற்றுவான்
 அபூதைாலப, கதீஜா பிராட்டயா் ஆ்கிய இருவரின் பிரிவக்ுப பின்னாரும் வபருமானாா் அவ்களக்ு 
ுலறஷிகளின் வகாடுலமககள வதைாட்ந்தைனா. 

வபருமானாா் அவ்ககள, ஒருநாகள வழியில் கபாகக் வகாண்டருக்ும்கபாது, ுலறஷிகளின் 
லகக்கல ஒருவன் அவ்ககள தைலலயில் மண்லண வாரி இலறத்துவிட்டான். 

அந்தை நிலலயிகல அவ்ககள வட்டற்ு வந்தைா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்களின் புதைல்வி பாத்திமா ீறவி தைண்ணி் வகாண்டு வந்து தைலலலயக் கழுவி 
விட்டு, தைந்லதையின் மீதுகளள பாசத்தினாால் அழ்த்வதைாடங்கினாா். 

அபவபாழுது வபருமானாா் அவ்ககள, “ அருலம மககள! அழ்ாகதை! ஆ்ண்டவன் உன்னலடய 
தைந்லதைலயக் காபபாற்றுவான்” என்று ஆ்றுதைல் கறினாா்ககள. 
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 44. வகாடயவ்ககள இலழ்த்தை வகாடுந்துன்பம்
 ுலறஷிகளின் கபாக்கில் ற்றிதும் மாற்றம் ஏற்படவில்லல. அதைனாால் வபருமானாா் அவ்ககள 
சஞ்சலமுற்றா்ககள. 

மக்காவக்ு அண்லமயில் உகளள  ‘தைாயிப’ என்னம் ஊகருக்ுபகபாக, இஸ லாத்லதைபபற்றி 
உபகதைற்க்கலாம் எனாக் கருதி அங்கக வசன்றா்ககள. 

அங்கக வசல்வந்தை்களம் பிரபுக்களம் பல் இருந்தைனா். அதில் முக்கியமானா ஒரு ுடும்பத்தில் 
மூன்று சககாதைர்ககள இருந்தைா்ககள. அவ்களிடம் லஜதுபன ஹாரிதைாவடன் வசன்று வபருமானாா் அவ்ககள, 
இஸ லாத்தின் வபருலமலயக் கறி, அதில் கசருமாறு அவ்கலள அலழ்த்தைா்ககள. 

அந்தை மூவரும் கறிய வசாற்ககள நலகக்கத்தைக்கலவயாக இருந்தைனா. 

“உம்லம நபியாக ஆ்ண்டவன் அனபபி இருந்தைானாானாால், நல்ல உலடயும், சவாரியும் 
தைந்திருக்கமாட்டானாா? என்றா் முதைலாவது ஆ்சாம. 

“ஆ்ண்டவனக்ு உம்லமத்தைவிர கவறு ஒருவரும் கிலடக்கவில்லலயா?” என்றா் இரண்டாவது 
நப். 

“உம்கமாடு எக்காரணத்லதைக் வகாண்டும் நான் கபச இயலாது. உண்லமயில் நீ் நபியாக இருந்தைால், 
உம்முடன் கபசவது எங்களக்கக விகராதைமாும். நீ் வபாகயரா இருந்தைால் உலரயாடுவதைற்ுத் 
தைுதியுலடயவ் அல்ல்” என்றா் மூன்றாவது ஆ்கள. 

அந்தை மூவரும் அத்கதைாடு நிற்கவில்லல, வபருமானாா் அவ்கலள ஏளனாம் வசகயுமாறு கலட 
வதியிலுகளள மக்கலளத் தூண்டவிட்டனா். 

ஊகரில் உகளள வண்ககள எல்கலாரும் ஒன்று திரண்டு வந்து வபருமானாா் அவ்களக்ு எதிரில் அணி 
வுத்து நின்றா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள புறபபட்டுி வசல்லும்கபாது, அந்தைக் வகாடயவ்ககள அவ்களின் 
பாதைங்களில் கற்கலள வற் எறிந்தைனா். 

கல்விற்னாால் காயம்பட்டுக் காலணிககள இரத்தைத்தைால் நலனாந்தைது. 

காயத்தைால் கசா்வற்று, அவ்ககள உட்கார முற்படும்கபாது, அந்தைப படுபாவிககள உட்கார விடாமல், 
கதைாலளபபிடத்து எழுந்து நிற்ுமாறு தூக்கிவிடுவா்ககள. 

கமலும் நிந்திபபா்ககள; ஏளனாம் வசகவா்ககள லகவகாட்டி ற்ரிபபா்ககள. 
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 45. “என்லனா யாரிடத்தில் ஒபபுவிபபாக?”
 அறியாலம மக்க தைாயிப மக்களின் வதைால்லலககள தைாளாமல், வபருமானாா் அவ்ககள கலடற்யாக, 
அருகிலுகளள திராட்லசத் கதைாட்டத்துக்ுபகபாக அந்தைப பந்தைலுக்ு அடயில் கசா்கவாடு அம்ந்தைா்ககள. 

கதைாட்டத்தின் வசாந்தைக்கார் முஸ லம் அல்லாதை ஒருவ். 

வபருமானாா் அவ்களின் அந்தை நிலலலயக் கண்ட அவ் தைம்முலடய ஏவலாகள மூலம் ஒரு 
முந்திரிக்வகாத்லதைப பாத்திரத்தில் லவத்துக் வகாடுத்து அனபபினாா். 

கலளபபாறிய வபருமானாா் அவ்ககள, இலறவனிடம் பிரா்த்தித்தைா்ககள. 

“ஆ்ண்டவகனா! மனிதை்களின் பா்லவயில் நான் ககவலபபடுத்தைபபடுவலதையும் உன்னிடகம 
முலறயிடுகின்கறன். ஏவனானில், இரக்கம் உகளகளா் எல்கலாரிலும் நீகய மகவம் இரக்கம் உகளளவன். நீகய 
பலவனா்கலளக் காபபாற்றுகிறவன், என்லனாயும் நீகய பாதுகாபபவன். என்லனா யாரிடத்தில் 
ஒபபுவிபபாக? என்லனாக் வகாடுலமபபடுத்தும் அந்நிய விகராதியிடத்திலா? அல்லது என்னலடய 
பணிகளக்ு ஒத்துலழ்க்ும் நண்பரிடத்திலா? உன்னலடய அதிருபதியானாது என்மீது இல்லாமல் 
இருந்தைால், எனாக்ு மற்றவற்லறபபற்றி எல்லாம் கவலல இல்லல. உன்னலடய பாதுகாபபானாது மகவம் 
விரிவானாது உன்னலடய ககாபம் என்மீது இல்லாமல் இருக்கட்டும் என்னலடய இன்னால்கலள உன் 
விருபபம்கபால் தீ்த்து லவபபாயாக! உன்லனாயன்றி எனாக்ு கவறு சக்தியும் இல்லல. உதைவியும் இல்லல!”
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 46. வரவிடாமல் தைடுத்தைா்ககள
 வபருமானாா் அவ்ககள, தைாயிப வாற்களின் துன்புறுத்தைலலி சகித்துக்வகாண்டு, அந்தை ஊகலர விட்டுப
புறபபட்டு, வழியில் இரண்டு ற்ற்றுா்களில் ற்லநாட்ககள தைங்கினாா்ககள, 

தைாயிப வாற்ககள வபருமானாா் அவ்கலளத் துன்புறுத்தி அனபபியலதை அறிந்தை மக்கா ுலறஷிககள 
ுதூகலத்தைனா். 

வபருமானாா் அவ்ககள மக்காவக்ுத் திரும்பி வந்தைாலும் அவ்வாகற நி்பபந்தித்து அவ்கலளத் 
திருபபி அனபபிவிடத் தையாரானாா்ககள ுலறஷிககள. 

மக்காவக்ு வருமுன் வபருமானாா் அவ்ககள, ுலறஷிகளின் கநாக்கத்லதைத் வதைரிந்துவகாண்டா்ககள.
ஆ்லகயால் இந்தை நிலலலமயில் மக்காவக்ுகள கபாகக்கடாது எனாக் கருதி, ஊகருக்ு வவளிகய 
இருந்துவகாண்டு மக்கா வாற்களக்ு தூது அனபபினாா்ககள. 

அதைாவது; இஸ லாத்தில் கசருமாறு ுலறஷிகலளக் கட்டாயபபடுத்துவது இல்லல என்றும், கவதை 
வாக்கியங்கலள மட்டும் மக்களக்ு எடுத்துக்கறுவதைற்ு இடம் தைரகவண்டும் என்றும் தூதில் வசால்ல 
அனபபினாா்ககள. 

ஆ்னாால் ுலறஷிககளா எக்காரணத்தினாாலும் ஆ்தைரவ அளிக்க இயலாது எனா மறுத்துவிட்டனா். 

அபவபாழுது, முத்யிம் இபன அதி என்பவ் சமூக உண்ிற்யினாாலும், தைம் நாட்டனா் என்ற 
அனதைாபத்தினாாலும் வபருமானாா் அவ்களக்ு உதைவி புரிய முன் வந்தைா். அவ் ுலறஷிகலள கநாக்கி, 

“எம் நாட்டவ்ககள! நம்முலடய கதைசமானாது நாட்டுபபற்றுக்ும் அன்னிய்களக்ு அளிக்ும் 
உபசாரத்துக்ும் பல புதிகளிலும் பிரற்த்தி வபற்றிருக்கிறது. அபபடயிருக்ும்கபாது, உய்ந்தை 
ுடும்பத்லதைி கச்ந்தை நம்முலடய ஒரு சககாதைரலர இவ்வாறு இரக்கம் இல்லாமல் நீங்ககள நடத்துவதும், தைம்
வசாந்தை வட்டுக்ு ஒர விடாமல் அவலரத் தைடுபபதும் வபருந்தைன்லம ஆ்ுமா?” என்று கறினாா். 

உடகனா முத்யிமன் ஓ் ஒட்டகத்தில் ஏறிக்வகாண்டு, தைம்லமி கச்ந்தைவ்கலள ஆ்யுதைபாணிகளாகக் 
கட்டக்வகாண்டு வபருமானாா் அவ்ககள இருக்ும் இடம் வசன்று அவ்கலள அலழ்த்து வந்தைா். 

வபருமானாா் அவ்ககள வவளிகய கபாும் இடங்களக்வகல்லாம் முத்யிமும் கடகவ வசன்று 
வருவா். 

ஒருநாகள வபருமானாா் அவ்ககள, மக்களக்ுப கபாதைலனா வசகதுவிட்டு முத்யிமுடன் திரும்பி 
வரும்கபாது ுலறஷிககள, வபருமானாா் அவ்கலள நிந்தைலனா வசகதைகதைாடு முத்யிலமயும் அவதூறாகப 
கபற்னாா்ககள. 

தைமக்ு உதைவிபுரிபவ் இவ்வாறு நிந்தைலனாக்ு ஆ்ளாவலதைக் காணப வபருமானாா் அவ்களக்ுப 
வபாறுக்க முடயவில்லல. தைங்ககளாடு வருவதைனாாகலகய அவருக்ும் அவமரியாலதை ஏற்படுகிறது என்று 
எண்ணி, மறுநாளிலருந்து தைாங்ககள மட்டுகம வவளிகய புறபபட்டா்ககள, 
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அறிவலர கறத்வதைாடங்கியகபாது மக்ககள வந்து கடனாா்ககள. அவ்கலளப பா்த்து முதைலாவதைாக, 
“சககாதைர்ககள! நான் இபவபாழுது முத்யிமன் அவ்களின் ஆ்தைரவில் இல்லல. என்னலடய நாயககனா 
எனாக்ுப புகலடம், அவனலடய உதைவியும், கமற்பா்லவயும் எனாக்ுப கபாதுமானாலவ. ஆ்லகயால் இனி 
முத்யிலம நிந்திக்ககவண்டாம்” என்று கறினாா்ககள. 

அன்றிலருந்து வபருமானாா் அவ்ககள இன்னால்கலளப வபாருட்படுத்தைாமல் இரவம் பகலும் 
தைனியாககவ இஸ லாத்லதைப பரபபுவதிகல கவனாம் வசலுத்தைலானாா்ககள. 

அவ்ககள கபாதைலனா வசகயும்கபாது, அந்தைி வசாற்ககள மக்களக்ுக் ககட்காதைவாறு, ுலறஷிககள 
சற்றி நின்று வகாண்டு கிசல் கபாடுவா்ககள. 

சற்றுபபுறங்களிலருந்து புதிதைாக யாகரனம் மக்காவக்ு வந்தைால், வபருமானாா் அவ்களின் 
கபாதைலனாலயக் ககட்ககவண்டாம் என்று ுலறஷிககள முன்னாகர வசால்லத் தைடுத்துவிடுவா்ககள. 
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 47. புத்துண்ிற் வபற்றவ்
 வழ்க்கம்கபால் ுலறவழிககள வபருமானாா் அவ்களின் கபாதைலனாகலளத் தைடுத்தும் எதி்த்தும் 
வந்தைா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககளா இஸ லாத்லதைப பரபபுவதில் ற்றிதும் தைளரவில்லல. 

இபபட இருக்ும்கபாது, மக்காவின் சற்றுபபுறத்திலுகளள ஒ் ஊகரிலருந்து துலபலுபன அம் 
என்னம் பிரபலமானா தைலலவ் ஏகதைா அலுவலாக மக்காவக்ு வந்தைா். மக்காவிலுகளள ுலறஷிப 
பிரமுக்ககள பலரும் வசன்று அவலர முந்தை ஆ்டம்பரத்கதைாடு வரகவற்று உபசரித்தைனா். அதைன்பின் 
அவகராடு பல விஷயங்கலளப பற்றிப கபற்க்வகாண்டருக்லகயில், இஸ லாத்லதைப பற்றியும் அதைன் 
நபிகலளபபற்றியும் கபிச எழுந்தைது. 

மக்கா பிரமுக்ககள வபருமானாா் அவ்கலளபபற்றி துலபலடம் நிந்தைலனாகலளக் கறினாா்ககள. 
கமலும் வதைாட்ந்து, “அவ் எங்களக்ு முந்தை துன்பத்லதைக் வகாடுக்கிறா். நம்முலடய மதைத்லதையும் உலக 
வாழ்க்லகலயயும் அவமதிக்கிறா். நம்முலடய கட்டத்தைாரிலடகய பிரிவிலனாலய உண்டாக்கிவிட்டா். 
அவருலடய கபிலசயாராவது ஒருவ் ககட்பாரானாால் அவ் உடகனா அவருடகனா கச்ந்து விடுகிறா். 
அதைன் பின்னா், தைம்முலடய தைாக, தைந்லதை, உறவினா் முதைலகயாரின் வசாற்கலள மதிபபகதை இல்லல. அபபட
அவருலடய கபிற்ல் என்னாதைான் கவ்ிற் இருக்கிறகதைா, வதைரியவில்லல. அவருலடய கபிலச ஒருவரும் 
ககளாமல் இருக்கக் கடவகள தைான் துலண புரியகவண்டும்” என்று அடுக்கடுக்காகக் கறியகதைாடு, 
வபருமானாா் அவ்களிடம் வவறுபபு உண்டாும்பட எல்லாவற்லறயும் வசால்ல முடத்தைா்ககள. 

ுலறஷிககள கறிய ககாகளகலள எல்லாம் ககட்ட துலபல், “இத்தைலகய அபாயத்லதை முன்கட்டகய 
நீங்ககள எனாக்ுக் கறியதைற்காக என்னலடய நன்றிலய உங்களக்ுத் வதைரிவித்துக்வகாகளகிகறன். 
இபபடபபட்ட மனிதைருலடய முகத்லதைக் காணகவ நான் விரும்பமாட்கடன்” என்று கறிவிட்டு வகாஞ்சம் 
பஞ்ச வகாண்டு வருமாறு கறினாா். 

வபருமானாா் அவ்ககள கபாதைலனா வசகது வகாண்டருக்ும் வழியாக தைற்வசயலாக, தைாம் கபாக 
கநரிடுமானாால், அந்தைப கபாதைலனாககள தைம் காதுகளில் விழ்ாதைபட, பஞ்லசக் காதில் அலடத்துக்வகாகளளக் 
கருதினாா் துலபல். 

அடுத்தை மூன்றாவது நாகள, வபருமானாா் அவ்ககள ஓ் இடத்தில், ஒதித் வதைாழுது வகாண்டருந்தைா்ககள.
தைற்வசயலாக அந்தை வழியாக துலபல் வசன்றா். ஒதுவலதைக் ககட்டதும் பஞ்லச எடுத்துக் காதுகளில் 
அலடத்துக்வகாகளளக் கருதினாா். அதைற்ுகள கவதை வாக்கியங்ககள ற்ல அவருலடய வசவிகளில் 
புுந்துவிட்டனா. 

வபருமானாா் அவ்ககள வதைாழுது முடந்தைதும், யாலரயும் கவனியாமல் வட்டுக்ுப புறபபட்டுி 
வசன்றுவிட்டா்ககள. 

துலபலுக்ுப புத்துண்ிற் உண்டாயிற்று. அவருலடய நிலலலம மாறிவிட்டது எதுவம் கபசாமல், 
வபருமானாா் அவ்களின் பின்கனா ஓடனாா். வபருமானாா் அவ்ககள அபவபாழுதுதைான் வடு கபாகி 
கச்ந்தைா்ககள. 
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கதைலவத் தைட்டனாா் துலபல், வபருமானாா் அவ்ககள வந்து கதைலவத் திறந்தைா்ககள. வசல்வமும் 
வகளரவமும் வாகந்தை பிரபல ுடும்பத்லதைி கச்ந்தை துலபல் கண்களில் நீ் வபருக, உகளளம் வநகிழ், 
வபருமானாா் அவ்களின் முன்கனா மண்டயிட்டு, “ நான் தைங்களின் வதைாண்டன்” என்று கறினாா். 

ற்ல நாட்களக்ு முன்னா், வபருமானாா் அவ்கலளக் கானா விரும்பாதைவ், வசாற்கலளக் ககட்க 
மறுத்தைவ், அத்தைலகய துலபலன் நிலலலம முற்றிலும் மாறிவிட்டது: 

துலபல் இஸ லாத்தில் கச்ந்தைது மகவம் முக்கியமானா நிகழ்ிற்யாும். அவருலடய தூண்டுதைலால் 
பலரும் இஸ லாத்தில் கச்ந்தைனா். 
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 48. ஆ்றுதைலுக்காக வாகத்தை துலண
 பிரமுகரானா துலபல் தைங்ககளாடு கச்ந்தை நிகழ்ிற் முஸ லம்களக்ு மட்டற்ற மகிழ்ிற் 
அளித்தைகதைாடு துன்பத்தினாால் வாடபகபாயிருந்தை அவ்களலடய உகளளத்துக்ுத் வதைம்லப ஊகட்டயது. 

ஆ்னாால், ுலறஷிகளக்ககா வபாறாலமக் கனால் மூண்வடழுந்தைது. விகராதைமும், ககாபமும் 
அதிகரித்துக் வகாண்டருந்தைனா. 

பல வழிகளிலும் துன்பங்கலள உண்டாக்கிக் வகாண்டருந்தைனா். இலடவிடாமல் ுலறஷிககள 
இலழ்க்ும் இன்னால்கலளயும் உண்லமக்ு விகராதைமாக, மக்ககள பிடவாதைத்கதைாடு இருபபலதையும் எண்ணி, 
எண்ணி வபருமானாா் அவ்ககள வருந்துவா்ககள. அவ்வாறு அவ்ககள வருந்தும்கபாது ஆ்றுதைல் கற 
அவ்களக்ு வாழ்க்லகத் துலணயும் இல்லல. 

என்னம் வட்டுக்ு வந்தைால் ற்றிது ஆ்றுதைல் உண்டாும். 

வபருமானாா் அவ்களின் மககள பாத்திமா ீறவி ற்று வயதினா். தைங்களின் தைந்லதைலய மக்ககள 
வகாடுலமபபடுத்துவலதை அறிந்து அழுவா்ககள. மககள அழுவலதைக் காண மனாம் வபாறாதை வபருமானாா் 
அவ்களம் கவலலயுறுவா்ககள. 

ஆ்னாால் ஆ்ண்டவன் மீதுகளள நம்பிக்லக அதிகரித்துக்வகாண்கட இருந்தைது. 

இவ்வாறு இருக்ும்கபாது, வபருமானாா் அவ்களின் நலத்லதைகய வபரிதைாகக் கருதும் வநருங்கிய 
கதைாழ்் அபூபக்க் அவ்ககள, வபருமானாா் அவ்ககள தைனிலமயாயிருபபலதை உத்கதைற்த்து தைம்முலடய மககள 
ஆ்யிஷாலவத் திருமணம் வசகது வகாகளளம்பட வபருமானாா் அவ்கலள கவண்டக்வகாண்டா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்களம் அதைற்ு இலசந்தைா்ககள. திருமணம் நிலறகவறியது. ஆ்யிஷா அவ்ககள 
மகி ற்றுவயதினா். 

இந்தை நிகழ்ிற்யினாால், அபூபக்க் அவ்களக்ும் வபருமானாா் அவ்களக்ும் இருந்தை இயல்பானா 
கதைாழ்லம கமலும் உறுதியானா நிலலலய அலடந்தைது. 
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 49. திக்கற்றவரிடம் பரிவ
 மற்வறாரு நிகழ்ிற் 

மக்காவில்  ‘வலதைா பின்த் லம்ஆ்’ என்னம் வபண்மணி, வபருமானாா் அவ்களின் அறிவலரகலளக் 
ககட்டு முஸ லம் ஆ்னாா். 

அவருலடய முயற்ற்யினாால் அவருலடய கணவரும் இஸ லாத்லதைத் தைழுவினாா். 

அவ்கலளயும், மற்ற முஸ லம்கலளபகபாலகவ ுலறஷிககள துன்புறுத்தினாா்ககள. அதைனாால் 
கணவனம் மலனாவியும் மக்காலவவிட்டு அபிசீனியா நாட்டுக்ுி வசன்றா்ககள. அங்கக ற்ல நாட்களில் 
அந்தைப வபண்ணின் கணவ் இறந்துவிட்டா். அந்தைப வபண்மணிலய ஆ்தைரிபபவ் எவரும் இல்லல. 

திக்கற்ற நிலலயில் இருந்தை அந்தைப வபண்மணியின் பரிதைாப நிலலலமலயக் கானாப வபருமானாா் 
அவ்களிடம் மனாம் வபாறுக்கவில்லல. 

தைவிர, ஆ்யிஷா நாயகிகயா வயதில் ற்றியவ்ககள. வபருமானாா் அவ்களின் வட்டுக் காரியங்கலள 
நி்வகிக்கவம் ுழ்ந்லதைகலளப பாதுகாக்கவம் தைுதியானாவ் ஒருவரும் இல்லல. 

மற்றும், விதைலவகலள மறுமணம் வசகது ஆ்தைரிபபது முன்கனா இருந்தை தீ்க்கதைரிற்களின் 
வழ்க்கமாகவம் இருந்து வந்தைது. 

இத்தைலகய காரணங்களினாால்  ‘வலௌததைாபின்த் லம்ஆ்’ என்னம் வபண்மணிலயயும் வபருமானாா் 
அவ்ககள மணம் வசகது வகாண்டா்ககள. 
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 50. தைலலலமப பதைவிக்ு ஆ்லசபபட்டவ்
 ஆ்ண்டுகதைாறும், அகரபியா நாட்டன் முக்கியமானா புதிகளில் விழ்ாக்ககள நலடவபறும், 

விழ்ாக்ககள நிகழும் இடங்களக்ுி வசன்று, வபருமானாா் அவ்ககள இஸ லாத்லதைப பற்றி 
எடுத்துலரபபா்ககள. 

ஒருசமயம், உக்கால் என்னம் இடத்தில் வழ்க்கமாக ஆ்ண்டுகதைாறும் நலடவபறும் விழ்ா வந்தைது. 
அரபு நாட்டன் பல புதிகளிலருந்தும் வபரிய ுடும்பத்தினாவரல்லாம் அங்கக வந்திருந்தைனா். வபருமானாா் 
அவ்ககள அங்கக வசன்று கபாதைலனா வசகதைா்ககள. 

அலதைக் கண்ட நாயகத்தின் வபரிய தைந்லதையானா அபூலஹப, அவ்களக்ுபபின்கனா வசன்று 
மக்கலளபபா்த்து, “இவ் கநரானா வழிலய விட்டுத் தைவறிவிட்டா். இன்னம் வபாகதைான் வசால்கிறா்” 
என்று கறினாா். 

ப்னஆ்ம் என்னம் ுடும்பத்தைாரிலடகய வபருமானாா் அவ்ககள வசன்று, இஸ லாத்லதை 
எடுத்துலரத்தைகபாது, அந்தைக் ுடும்பத்லதைி கச்ந்தை ப்ராஸ  என்பவ் வபருமானாா் அவ்களின் வாக்கின் 
ற்றபலபக்கண்டு, “இவ் மட்டும் எனாக்ுக் கிலடபபாரானாால், அரபியா கதைசம் முழுவலதையும் நான் 
வசபபடுத்தி விடுகவன்” என்று தைம்லமி கச்ந்தைவ்களிடம் கறினாா். 

கமலும், வபருமானாா் அவ்களிடம், “நான் உங்களக்ுத் துலணயாக இருந்து, உங்களலடய 
பலகவ்கலள எல்லாம் வவன்றுவிட்டால், உங்களக்ுப பிறு தைலலலமப பதைவி எனாக்ுக் கிலடக்ுமா?” 
என்று வினாவினாா். 

அதைற்ுப வபருமானாா் அவ்ககள: “அது ஆ்ண்டவன் லகயில் இருக்கிறது” என்று வசான்னாா்ககள. 
உடகனா அவ், “என்னலடய மா்லப அகரபிய்களின் அம்புக்ுக் ுறியாக்கிக் வகாகளளவம், ஆ்ட்ற்லய 
கவறு ஒருவ் வசம் விட்டுவிடவம் நான் விரும்பவில்லல” என்று கறி, புறபபட்டுவிட்டா். 

 

92



  

 51. எண்ணத்தில் தூகலம - வசாற்களில் உண்லம
 நபிபபட்டம் வரபவபற்ற பத்தைாவது ஆ்ண்டு நலடவபற்ற ஹஜஜூக்ு அரபு நாட்டன் பல 
புதிகளிலருந்து திரளானா மக்ககள மக்காவக்ு வருலக புரிந்தைா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள, ஒவ்வவாரு கட்டத்தைாரிடமும் வசன்று இஸ லாத்லதைபபற்றி 
அறிவறுத்தினாா்ககள. 

ஒரு புதியில் பன்னிரண்டுகப்[1] கபற்க்வகாண்டருந்தைா்ககள. அவ்களில் யத்ரிப (மதீனாா) 
நகரிலுகளள கஸ ரஜ என்ற ககாத்திரத்லதைி கச்ந்தைவ்ககள அறுவ். அவ்களிடம் வசன்று இஸ லாத்லதைபபற்றி 
கபாதித்தைா்ககள. அவ்களம் மகவம் கவனாமாகக் ககட்டா்ககள. வபருமானாா் அவ்களின் பரிசத்தைமானா 
எண்ணமும், வசாற்களின் உண்லமயும் அவ்ககள உகளளத்தில் பசலமயாகப பதிந்து அவ்களிலடகய 
மனாமாறுதைலல உண்டாக்கியது. அவ்ககள அறுவரும் அங்கககய இஸ லாத்லதைத் தைழுவினாா்ககள. 

அவ்ககள மக்காவிலருந்து யத்ரிபுக்ுத் திரும்பியதும், “மக்காவில் ஒரு வபரிய நபி கதைான்றியுகளளா். 
பல நறு ஆ்ண்டுகளாக நிலவி வந்தை பலகலமலய, வவுவிலரவில் அகற்றிவிடக்கடயவ்; அவரிடம் 
உண்லம ஒளி திகழ்கிறது. அவ் இலறவனலடய மா்க்கத்லதை உலகில் பரபபுவா்” என்பதைாகப 
பிரபலபபடுத்தினாா்ககள. 

  *** 

 

 அடுத்தை ஆ்ண்டு, ஹஜ ற்றபபு நாளில், முன்பு வந்தைவ்களில் ற்லரும் ஒளஸ  ககாத்திரத்திலருந்தை 
ற்லரும் ஆ்க வமாத்தைம் பன்னிருவ் வந்தைனா். அவ்களில் புதிதைாக வந்தைவ்களம் உடகனாகய இஸ லாத்தில் 
கச்ந்தைனா். 

அவ்ககள அலனாவரும் வபருமானாா் அவ்களிடம் ற்ல வாக்ுறுதிககள அளித்தைனா். அலவ 
பின்வருமாறு: 

1. நாங்ககள, இலறவனடன் கவறு யாலரயும் இலண லவபபதில்லல. 

2. விபசாரம், களவ வசகவதில்லல. 

3. மக்கலளக் வகால்வதில்லல. 

4. நபி அவ்கலள முழுலமயாகப பின்பற்றுகவாம். 

5. சக துக்கங்களில் அவ்களடன் உண்லமயாக இருபகபாம். 

93



இவ்வறுதி வமாழி நிலறகவறியதும், இஸ லாத்தின் வகாகளலககலள தைங்ககள நாட்டல் 
பரபபுவதைற்காகப வபருமானாா் அவ்களின் சீட்களில் ஒருவலர தைங்ககளாடு அனபபிலவக்ுமாறும் 
கவண்டக் வகாண்டனா். 

அவ்வாகற முஸ அப இபன உலஹம் என்பவலர அவ்களடன் வபருமானாா் அவ்ககள 
அனபபிலவத்தைா்ககள. 

முஸ அப யத்ரிபுக்ுி வசன்று அஸ அது என்பவரின் இல்லத்தில் தைங்கி, தினாந்கதைாறும் ஒவ்வவாருவ் 
வட்டற்ும் வசன்று,  ‘திருக்ு்ஆ்லனா’ ஓதிக்காட்ட, இஸ லாத்துக்ு அலழ்பபா்ககள, தினாமும் ஓரிருவ் எனா 
பல் இஸ லாத்தில் கச்ந்தைனா். ற்ல நாட்களிகலகய யத்ரிபிலருந்து ுபா வலரயிலும் இஸ லாம் 
பரவிவிட்டது. 

  ↑ இபன ஹிஷாம் என்பவ் இபபன்னிரண்டு கதைாழ்்களின் வபய்கலளயும் விபரமாகக் 
ுறிபபிட்டுகளளா். அடுத்தைடுத்தை ஆ்ண்டுகளில் வந்தைவ்ககள பற்றிய விபரங்கலளயும், அவ் தைந்துகளளா். 
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  52. மதீனாாவக்ுி வசல்ல உடன்பாடு 
மறுவருடம் ஹஜ நாளில், எழுபத்து மூன்று புதிய முஸ லம்களம், முஸ லம் ஆ்காதை கவறு ற்லரும் 

யத்ரிபிலருந்து மக்காவக்ு வந்தைனா். 

முன்பு உடன்பாடு நிகழ்ந்தை அகதை இடத்தில் புதிதைாக வந்தைவ்ககள ஒரு நகளளிரவில் கடனாா்ககள. அந்தை
இடத்துக்ு நபி வபருமானாாரும் அவ்களின் வபரிய தைந்லதையானா அபபாஸ  அவ்களம் கபாயிருந்தைனா். 

அபபாஸ  அவ்ககள அபவபாழுது இஸ லாத்தில் கசரவில்லல. 

அவ்ககள யத்ரிபிலருந்து வந்தைவ்கலள கநாக்கி,  ‘ கஸ ரஜ ுழுவினா்ககள! முஹம்மது அவ்களின் 
மதிபபும், வகளரவமும் எங்களிலடகய எவ்வளவ உய்ந்தைது என்பது உங்களக்ுத் வதைரியும், 
அவ்களலடய பலகவ்களக்ு எதிரில் எங்ககள மா்லபக் ககடயமாகக்வகாண்டு அவ்கலளப பாதுகாத்து 
வருகிகறாம். இபவபாழுது அவ்ககள உங்களிடம் வருவதைற்ு விரும்புகிறா்ககள. அவ்கலள நீங்ககள தைக்க 
முலறயில் பாதுகாத்து, உதைவி புரிவதைானாால் இந்தைபவபாறுபலப ஏற்றுக்வகாகளளங்ககள. அவ்வாறு இயலாது 
என்றால் இபவபாழுகதை கறிவிடுங்ககள. கயாற்த்து இபவபாழுகதை முடவானா கருத்லதைக் கறிவிடுங்ககள” 
என்றா். - 

யத்ரிப வாற்ககள அலனாவரும் ஒன்று கச்ந்து, “நீங்ககள கறியலதைி வசவிமடுத்கதைாம்; நபிககள 
வபருமானாாகர! ஆ்ண்டவனக்ும் உங்களக்ும் உகந்தைலதை நீங்ககள கதை்ந்து வசால்லுங்ககள” என்றனா். 

உடகனா வபருமானாா் அவ்ககள, திருக்ு் ஆ்னிலருந்து வசனாங்கலள அவ்களக்ு எடுத்துக்கறிய 
பின்னா் அவ்கலள கநாக்கி, “ஆ்ண்டவனலடய உடன்பாடு இதுதைான். நீங்ககள அவலனா வழிபடுங்ககள. 
அவனடன் எதைலனாயும், எவலரயும் இலணயாக்காதீ்ககள. என்னலடய உடன்பாட்வது என்னலடய 
பணிக்ு உதைவி புரியுங்ககள. நான் பரபபிக்வகாண்டருக்ும் ற்றந்தை மா்க்கத்துக்ு இலடயூறாக 
இருபபவ்களின் வகாடுலமககள என்லனா அண்காதைபட காத்துக்வகாகளளங்ககள. நான் கறுவதுகபால் நடந்து 
வகாகளளங்ககள. வறுலமயிலும், வசல்வத்திலும் இம்மா்க்கம் பரவவதைற்காக ஆ்ண்டவனலடய வழியில் 
உங்ககள வசல்வத்லதை சக்திக்ு ஏற்றவாறு வசலவிடுங்ககள. தீய வசயல்கலள விட்டு விலகி, எபவபாழுதும் 
நல்லனாவற்லறகய நாடுங்ககள. மற்றவ்ககள கறும் அவதூறுகளக்ு அஞ்சாதீ்ககள. என்லனா உங்ககள 
ுடும்பத்தில் ஒருவராக கருதி எனாக்ு ஒத்துலழ்பபுத் தைாருங்ககள” என்று கறினாா்ககள. 

அபகபாது, “இலறவனின் தூதைகர! நீங்ககள கறியலவ அலனாத்லதையும் அபபடகய 
ஏற்றுக்வகாகளகிகறாம். ஒன்று எங்களக்ுத் வதைரியகவண்டும். ஆ்ண்டவனலடய உதைவியால் உங்களலடய 
பலகவ்கலள எல்லாம் வவன்று எங்ககள கநாக்கம் நிலறகவறியபின், நீங்ககள எங்கலள எங்ககள எதிரிகளிடம்
விட்டுவிட்டு, மக்காவக்ுத் திரும்பி வந்துவிடுவ்களா?” என்று வந்தை தைலலவ்களில் ஒருவரானா அபுல் 
லஹதைம் என்பவ் ககட்டா். 

“அவ்வாறு ஒருக்காலும் நடவாது. நான் உங்களலடயவன். நீங்ககள என்னலடயவ்ககள. நான் 
உயிகராடு இருபபதும், இறபபதும் உங்களடன்தைான். 

நீங்ககள சமாதைானாமாக இருபபவ்களடன் நானம் சமாதைானாமாக இருபகபன். உங்களலடய 
பலகவ்ககள எனாக்ும் பலகவ்ககள!” என்று வபருமானாா் கறினாா்ககள. 

உடகனா அவ்ககள அலனாவரும், வபருமானாா் அவ்களின் திருக்கரத்லதை நீட்டிவசால்ல, 
ஒவ்வவாருவராக அவ்ககள கரத்கதைாடு இலனாத்து, “ஆ்ண்டவனக்ும் தைங்களக்ும் உண்லம யானாவ்களாக
இருபகபாம்” எனா பிரமாணம் வசகதைனா். 
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அதைன்பின், அவ்களிலருந்து வபாறுபபானா பன்னிரு தைலலவ்கலளத் கதை்ந்வதைடுக்கி 
வசான்னாா்ககள, இரு ககாத்திரங்களிலருந்தும் பன்னிருவ் கதை்ந்வதைடுக்கபபட்டதும், “நீங்ககள தைாம் உங்ககள 
மக்களின் வசயல்களக்ுப வபாறுபபாவ்ககள!” என்று அறிவறுத்தி அவ்கலள நபி வபருமானாா் அனபபி 
லவத்தைா்ககள. 
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 53. கபாகவம் விடவில்லல
 வபருமானாா் அவ்களக்ும் மதீனாாவாற்களக்ும் நிகழ்ந்தை உலரயாடல், உடன்படக்லக 
ஆ்கியவற்லறத் வதைாலலவில் இருந்து கவனித்துக்வகாண்டருந்தை மக்காவாற் ஒருவ் ஓடபகபாக 
ுலறஷிகளிடம் கறினாா். 

அலதைக்ககட்டதும் ஆ்த்திரம் வகாண்ட ுலறஷிககள, உடன்படக்லக வசகதை மதீனாா வாற்கலளப 
பிடக்க முயன்றா்ககள. ஆ்னாால், அவ்ககளா மக்காலவ விட்டுப புறபபட்டுப கபாக விட்டா்ககள. 

மக்காவில் ுலறஷிகளின் வகாடுலமக்ு ஆ்ளாகிக்வகாண்டருந்தை முஸ லம்களக்ு மதீனாாவில் 
ஆ்தைரவ இருபபதைால், தைங்ககள கதைாழ்்கலள அங்கக கபாும்பட வபருமானாா் அவ்ககள 
கட்டலளயிட்டா்ககள. முஸ லம்களம் புறபபடத் வதைாடங்கினாா்ககள. ுலறஷிககள அலதை அறிந்து, 
அவ்கலளப கபாகவிடாமல் தைடுத்தைனா். அவ்ககள இருவ் மூவராகி கச்ந்து, மலறவாகப புறபபட்டுி 
வசன்றா்ககள. ற்ல நாட்களக்ுகள நறு ுடும்பங்ககள வலர மதீனாாலவ அலடந்தைனா. 

மக்காவில் வபருமானாாகள அவ்களடன் அபூபக்க், அல அவ்களம் அவ்ககள ுடும்பத்தினாரும் 
துன்பத்தினாால் வருந்திக்வகாண்டருந்தை கவறு ற்லரும் தைவிர, முஸ லம்ககள கவறு ஒருவரும் அங்கக இல்லல.

மக்காவில் பல வடுககள காலயாகக் கிடந்தைனா. வியாபாரம் ுலறந்தைது. 
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 54. வகாலல வசகயத் திட்டம்
 இஸ லாம் மதீனாாவில் கவரூன்றி விடுகமா எனா ுலறஷிகளக்ு அிசம் உண்டாயிற்று. 

வபருமானாா் அவ்களம் ஒருகவலள அங்கக கபாகவிடுவா்ககளா என்று எண்ணி, அவ்கலளப 
கபாகவிடாமல் தைடுபபது எவ்வாறு எனா ஆ்கலாற்க்க, ுலறஷிகளின் கட்டம் ஒன்று நகர மண்டபத்தில் 
கடயது. 

கட்டத்துக்ு ஒவ்வவாரு ுடும்பத்தின் தைலலவரும் வந்திருந்தைனா். அவ்ககள ஆ்ளக்வகாரு 
கயாசலனா கறினாா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்களின் லக, கால்களில் விலங்கிட்டு, ற்லறபபடுத்தைகவண்டும் என்றனா் ற்ல். 
நாட்லடவிட்கட துரத்திவிடகவண்டும் என்று, கறினா் ற்ல். வகாலல வசகது விடகவண்டும் என்று 
கயாசலனா கறினாா்ககள ற்ல். இறுதியாக வகாலல வசகது விடுவது என்கற தீ்மானித்துவிட்டனா். 

ஆ்னாால், யாராவது தைனிபபட்டவ் வகாலல வசகதைால், அந்தைப பழி அவலரி சா்ந்துவிடும். அகதைாடு
அவலரப வபருமானாா் அவ்ககள ுடும்பத்தினா் பழிக்ுபபழி வாங்க கநரிடும் என்ற அிசமும் 
அவ்களக்ு உண்டாயிற்று. 

ஆ்லகயால், “இந்தைப பிரிற்லனாயிலருந்து விடுபட, ஒவ்வவாரு ுடும்பத்திலருந்தும் ஒவ்வவாருவ் 
கதை்ந்வதைடுக்கபபட்டு அவ்ககள அலனாவரும் லகயில் வாகளந்திி வசன்று வபருமானாாலரக் வகான்று 
விட்டால், அந்தைப பழியானாது, எல்கலாலரயும் சா்ந்துவிடும். அதைனாால், அவ்ககள அவ்வளவ கபலரயும் பழி
வாங்க இயலாது” எனா கயாசலனா வதைரிவித்தைான் அபூஜஹில். இந்தை கயாசலனாலயக் கட்டத்தைா் 
ஆ்கமாதித்தைா்ககள. 

உடகனா கதைலவயானா ஆ்ட்ககள கதை்ந்வதைடுக்கபபட்டனா். 

அந்தை இரவில், அவ்ககள எல்கலாரும் லகயில் வாகள ஏந்திிவசன்று, வபருமானாா் அவ்ககள வற்க்ும்
இடத்லதைி சூழ்ந்துவகாண்டு வபருமானாா் அவ்ககள வட்டலருந்து வவளிகய வருவலதை ஆ்வகலாடு 
எதி்கநாக்கி வவளிகய காத்துக் வகாண்டருந்தைனா். 
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 55. புறபபடும்பட கட்டலள
 ஆ்ண்டவனலடய கட்டலளலய நாயகம் எதி்பா்த்துக் வகாண்டருந்தைா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்கலளத் தைாங்ககள பாதுகாத்துக் வகாகளவதைாகவம், தைங்களிடம் வந்து தைங்ும்படயும் 
மக்காவின் சற்றுபபுறத்தில் உகளள முஸ லம்ககள கவண்டக்வகாண்டனா். ஆ்னாால் அவ்களலடய 
ககாரிக்லககளக்வகல்லாம் வபருமானாா் அவ்ககள இணங்கவில்லல. 

வபருமானாா் அவ்கலளப பாதுகாக்ும் வபருலம மதீனாாவில் வாழும் அன்லாரிகளக்ு 
ஆ்ண்டவன் ஏற்படுத்தியிருக்ும்கபாது அவ்ககள கவறு எங்கக கபாகமுடயும்? 

நபிப பட்டம் கிலடத்தை பதின்மூன்றாவது ஆ்ண்டு வதைாடக்கத்தில், வபருமானாா் அவ்கலள 
மதீனாாவக்ுப புறபபட்டுி வசல்லும்பட ஆ்ண்டவனிடமருந்து உத்தைரவ கிலடத்தைது. 

உடகனா அவ்ககள, அபூபக்க் அவ்களிடம் வசன்று. ஆ்ண்டவன் உத்தைரலவக் கறினாா்ககள. 

“நானம் தைங்கலளத் வதைாட்ந்து வரும் பாக்கியத்லதைப வபறுகவனாா?” என்று ககட்டா்ககள. 
வபருமானாா் அவ்களம் அதைற்ு இலசந்தைா்ககள. 
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 56. மக்காலவ விட்டுப பிரிதைல்
 பலகவ்ககள உருவிய வாகளககளாடு வபருமானாா் அவ்கலள எதி்பா்த்துி சூழ்ந்திருக்கின்றனா். 

அத்தைலகய கவலளயிலுங் கட, வபருமானாா் அவ்ககள உயிலரக் காட்டலும் நம்பிக்லகலயக் 
காபபாற்றுவலதைகய வபரிதைாகக் கருதினாா்ககள. 

அல அவ்கலள அலழ்த்து வரிவசகது, “ மக்காலவ விட்டுப புறபபட்டுி வசல்லும்பட எனாக்ு 
உத்தைரவ கிலடத்திருக்கிறது. என்னலடய கட்டலல் என்னலடய கபா்லவலயப கபா்த்துக்வகாண்டு நீ் 
படுத்துக்வகாகளளம், காலலயில் எழுந்து என்னிடம் நம்பிக்லகயாகக் வகாடுக்கபபட்டருந்தை வபாருகளகலள, 
அவற்றிற்ு உரியவ்களிடம் ஒபபலடத்துவிட்டு, நீ் மதீனாாவக்ு வந்து கசரும்” என்று கறினாா்ககள. 

அதைன்பின் வபருமானாா் அவ்ககள வவளிகய வந்து, கஃபாலவப பா்த்து, “மக்காகவ உலகிலுகளள 
அலனாத்திலும் நீ எனாக்ு கமன்லமயாக இருக்கிறாக. ஆ்னாால் உன்னலடய மக்ககளா, என்லனா இங்கக 
இருக்கவிடவில்லல” என்று கறிவிட்டு, அபூபக்க் அவ்ககள வட்டுக்ுி வசன்று, அங்கிருந்து இருவரும் 
புறபபட்டுி வசன்று மூன்று லமல் வதைாலலவிலுகளள வதைள் என்னம் ுலகயில் தைங்கினாா்ககள. 
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 57. ஆ்ண்டவனம் நம்கமாடு இருக்கிறான்
 காலலயில் அல அவ்ககள எழுந்து வவளிகய வந்தைா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்கலளக் காணாமல் ஏமாற்றம் அலடந்து வகாடய ுலறஷிககள முந்தை 
ககாபத்கதைாடு அல அவ்கலள கநாக்கி, “ உம்முலடய நண்ப் எங்கக?” எனாக் ககட்டா்ககள. “இலறவனின் 
தூதைலரபபற்றி இலறவனக்கக வதைரியும்” என்று பதில் அளித்தைா்ககள அல அவ்ககள. 

பின்னா், ஆ்த்திரத்கதைாடு நாலா பக்கமும் கதைடப புறபபட்டனா். 

எங்ககயும் அவ்கலளக் காணாதைதைால், வபருமானாா் அவ்கலளயாவது அபூபக்கலரயாவது 
பிடத்துத் தைருபவ்களக்ு நறு ஒட்டகங்ககள பரிசஅளிபபதைாக அறிவித்தைனா் ுலறஷிககள. 

பரிசக்ு ஆ்லசபபட்டு பல் கதைட அலலந்தைா்ககள. அவ்களில் ற்ல் வதைள் ுலகக்ு 
அருகாலமயில் தைற்வசயலாக வந்துவிட்டனா். 

ுலகக்ு வவளிகய மனிதை்களின் நடமாட்டத்லதை உண்ந்தை அபூபக்க் அவ்ககள, தைங்களலடய 
உயிலரக்கடப வபாருட்படுத்தைாமல், வபருமானாா் அவ்களக்ு ஆ்பத்து கந்ந்துவிடக்கடாகதை என்பதில் 
கண்ண்ங் கருத்துமாக இருந்தைா்ககள. முந்தை அிசத்கதைாடு அவ்ககள நாயகத்திடம் “நாம் இருவ் மட்டுகம 
இங்கக இருக்கிகறாம்; பலகவ்ககளா பல் வவளிகய சூழ்ந்து நிற்கிறா்ககள’ என்று கறினாா்ககள. 

“பயபபடாதீ். நாம் இருவ் மட்டும் அல்ல. ஆ்ண்டவனம் நம்கமாடு இருக்கிறான்” என்றா்ககள 
வபருமானாா் அவ்ககள. 

அவ்ககள. ுலகக்ுகள இருக்கக்கடுகமா எனாக் கருதிய ுலறவிககள ுலக வாயிலுக்ு வந்தைா்ககள. 

அபவபாழுது ுலக வாயிலல் ஒரு ற்லந்தி வலல பின்னியிருந்தைது. புறா கடுகட்ட, முட்லடயிட்டு. 
இருந்தைது. அலதைபபா்த்தைதும் அவ்ககள அங்கக இருக்கமுடயாது என்று கருதி ுலறஷிககள திரும்பி 
விட்டா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்களம், அபூபக்க் அவ்களம் மூன்று நாட்ககள ுலகயில் தைங்கி இருந்தைா்ககள. 

அபூபக்க் அவ்ககள வட்டலருந்து மூன்று நாட்களம் இரவ கவலளகளில் அவ்களக்ு உணவ 
வந்து வகாண்டருந்தைது. 
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 58. வகாலலயாளியின் மனாமாற்றம்
 வபருமானாா் அவ்களம் அபூபக்க் அவ்களம் நான்காம் நாகள ுலகலயவிட்டுப புறபபட்டா்ககள.

ஒருநாகள இரவம் பகலும் பயணம் வசகதைா்ககள. மறுநாளம் பயணத்லதை கமற்வகாண்டா்ககள. 
பகலல் வவபபம் அதிகமாயிருந்தைதைனாால் அபூபக்க் அவ்ககள ற்றிது கநரம் நிழ்ல் உகளள புதியில் 
வபருமானாா் அவ்கலள இலளபபாறிவசகது, ஆ்டு கமகபபவரிடம் வசன்று பால் வாங்கிக்வகாண்டு 
வந்து வகாடுத்து வபருமானாா் அவ்கலளப பருகிவசகது, தைாமும் பருகினாா்ககள. அங்கக உணவ எதுவம் 
கிலடக்கவில்லல. 

மீண்டும் பயணமானாா்ககள. அபவபாழுது மக்காவிலருந்து கதைட வந்தை லசீராக்கா என்பவ் 
துரத்திலருந்கதை அவ்கலளக் கண்டுவிட்டா். அவ்கலள வநருங்கத் தைம் ுதிலரலய கவகமாக விரட்டனாா்.
ுதிலர கால் இடறிக் ்கழ் விழுந்தைது. 

வபருமானாா் அவ்கலளத் தைாக்ுவதைற்ு எண்ணி, நாட்டு வழ்க்கபபட அம்புுறி கபாட்டுப 
பா்த்தைா். “கவண்டாம்” எனா எதி்க்ுறிகய வந்தைது ஆ்யினம், நறு ஒட்டகங்ககள கிலடக்ுகம என்ற ஆ்லச 
அவலரத் தூண்டயது. மறுபடயும் ுதிலர மீது ஏறிி ற்றிது தூரம் வசன்றதும், மீண்டும் ுதிலரயின் கால்ககள 
பூமக்ுகள பதிந்துவிட்டனா. மறுபடயும் அம்புக்ுறி கபாட்டுப பா்த்தைா். கவண்டாம் என்கற மீண்டும் 
வந்தைது. அதைனாால் அவருக்ுக் கலக்கம் உண்டாயிற்று. ஊகக்கம் தைள்ந்தைது. மாவபரும் சக்தி ஒன்று, தைமக்ு 
எதிராக கவலல வசகவதைாக எண்ணி வபருமானாா் அவ்களின் முன்னிலலயில் வந்து, நடந்தைவற்லறக் கறித்
தைம்லமக் காபபாற்று மாறும், அதைற்ு எழுத்து மூலமானா ஆ்தைாரம் தைருமாறும் கவண்டக் வகாண்டா். 

அவ்வாகற ஹல்ரத் அபூபக்கலரக் வகாண்டு எழுதுவித்து ஸ ’ராக்காவக்ு உறுதி வகாடுத்தைா்ககள. 
உத்தைமத் திருநபியவ்ககள. 
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 59. முதைல் பகளளிவாசல்
 மதீனாாவக்ு மூன்று லமல் வதைாலலவிலுகளள ுபா என்னம் ஊகரில் வபருமானாா் அவ்களம் 
அபூபக்க் அவ்களம் வந்து கச்ந்தைனா். 

அங்கக இருந்தை அன்சாரிககள (மதீனாாவாற்ககள) வபருமானாா் அவ்ககள வருலக வதைரிந்தைதும், முந்தை 
அன்கபாடு வரகவற்று அலழ்த்து வந்து உபசரித்தைனா். 

மக்காவிலருந்து அல அவ்களம் ுபாவில் வபருமானாா் அவ்களடன் வந்து கச்ந்து 
வகாண்டா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள ுபாவில் முதைலாவதைாக ஒரு பகளளிவாசல் கட்டுவதைற்ு அடக்கல் 
நாட்டனாா்ககள. 

மற்றவ்ககள கட்டட கவலல வசகவலதைபகபால நபி வபருமானாாரும் வபாருகளகலள 
எடுத்துக்வகாடுத்துகட கவலல வசகவா்ககள. 

“நீங்ககள ஒன்றும் வசகய கவண்டாம்: நாங்ககள எடுத்துக் வகாகளகிகறாம்” எனா மக்ககள வசால்வா்ககள. 
அபவபாழுது வபருமானாா் அவ்ககள ற்றிது கநரம் சம்மா இருபபா்ககள. பிறு மீண்டும் கவலலயில் 
ஈடுபட்டு விடுவா்ககள. 

கட்டட கவலல வசகதைவ்களகள அரபிக் கவிஞ் ஒருவரும் இருந்தைா். கவலல வசகயும் ற்ரமம் 
வதைரியாமல் இருக்ும் வபாருட்டு, அந்தைக் கவிஞ் பாடுவா். வபருமானாா் அவ்களம் அவகராடு கச்ந்து 
பாடுவா்ககள. 

ுடாவில் வபருமானாா் அவ்ககள திங்ககள கிழ்லமயிலருந்து வியாழ்ன் வலர தைங்கியிருந்து 
வவகளளிக்கிழ்லம அதிகாலலயில் புறபபட்டு பன ஸ லமுபன அவ்பு இடத்துக்ு வந்தைா்ககள. ஜூம்ஆ்த் 
வதைாழுலக கநரம் வந்துவிட்டதைால், வாதீ ரானனாா என்னமடத்தில் ஜூம்ஆ்த் வதைாழுலதைலய 
நிலறகவற்றினாா்ககள. மதீனாாவில் அவ்ககள நடத்திய முதைல் ஜூம்ஆ் வதைாழுலக இதுதைான். 
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 60. மதீனாாவில் வரகவற்பு
 மதீனாா வாழ் மக்ககள அலனாவரும், வபருமானாா் அவ்களின் வருலகலய முன்னாகமகய அறிந்து, 
ஆ்வகலாடு எதி்பா்த்துக் வகாண்டருந்தைா்ககள. 

மக்களின் ஆ்னாந்தை வவகளளம் கலரபுரண்டு ஓடற்று அலனாவரும் மகிழ்ிற்கயாடு வசன்று 
வபருமானாா் அவ்கலள வரகவற்றனா். 

தைங்ககள இல்லத்தில் தைங்ககவண்டும் என்று ஒவ்வவாருவரும் வபருமானாா் அவ்கலள 
கவண்டக்வகாண்டனா். 

அவ்களலடய கவண்டுககாலள மறுபபதைால் அவ்ககள மனாம் வருந்தைக்கடாது என்று கருதிய 
வபருமானாா் அவ்ககள ஒட்டகத்தின் கழுத்தில் கயிலரபகபாட்டு அலதைத் தைன்னிிலசயாகப கபாகவிட்டு, 
“அது எங்கக கபாக நிற்ுகமா அதுகவ நான் தைங்ும் இடமாும்” என்றா்ககள. 

அபூஅகயூப என்பவ் வட்டன் முன்கனா கபாக நின்றது. ஒட்டகம்: அபூ அகயூப அளவற்ற 
மகிழ்ிற்கயாடு, வபருமானாா் அவ்களின் சாமான்கலள எல்லாம் எடுத்துிவசன்று வட்டற்ுகள லவத்தைா். 

வபருமானாா் அவ்கலள உற்சாகத்கதைாடும் பணிகவாடும் வரகவற்று, உபசரித்து தைம் வட்டன் 
மாடயில் தைங்ும்பட ககட்டுக்வகாண்டா் அபூ அகயூப. 

வபருமானாா் அவ்ககள, பலரும் வந்து தைம்லமக் காண்பதைற்ு வசதியாக, ்ழ்த்தைளத்தில் 
இருபபலதைகய விரும்பி, தைங்கினாா்ககள. 

அபூ அகயூப ுடும்பத்தினா், வபருமானாா் அவ்கலள மகவம் கண்ண்ங் கருத்துமாகக் கவனித்து, 
உணவ அளித்து வபருமானாா் அவ்ககள உண்டபின் மீந்தைலதைகய உண்டனா். 

பின்னா், வபருமானாா் லலலதையும் அபூக்க் அவ்களின் புதைல்வ் அபதுல்லாஹ்லவயும் மக்காவக்ு
அனபபி தைங்ககள ுடும்பத்தினாலர அலழ்த்து வருமாறு வசகதைா்ககள. 
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 61. மதீனாாவில் பகளளிவாசல்
 வபருமானாா் அவ்ககள மதீனாாவக்ு வந்து தைங்கியதும், அங்கக ஒரு பகளளிவாசலல நிறுவத் 
தீ்மானித்தைா்ககள. 

தைங்களலடய ஒட்டகம் முதைன்முதைலாக எந்தை இடத்தில் நின்றகதைா அந்தை இடத்திகலகய பகளளி 
வாசலலக் கட்டகவண்டும் என்பது வபருமானாா் அவ்ககள விருபபம். 

அந்தை இடமானாது லஹ்லு, லூலஹலு என்ற அநாலதைி சககாதைர் இருவருக்ு உரியது. 

வபருமானாா் அவ்களின் எண்ணத்லதை அறிந்தை அந்தைி சககாதைர்ககள விலல ஏதும் வபறாமகலகய 
இடத்லதைத் தைர முன்வந்தைனா். 

கருலணகய உருவானா வபருமானாா் அவ்ககள, அபூபக்க் அவ்கலளக் வகாண்டு அந்தைி 
சககாதைர்களக்ு, இடத்துக்கானா கிரயத்லதைக் வகாடுக்கி வசகதைா்ககள. 

பகளளிவாசல் கட்டட கவலல வதைாடங்கபபட்டது. மற்றவ்களடன் கச்ந்து வபருமானாா் 
அவ்களம் கட்டட கவலல வசகதைா்ககள. 

பகளளிவாசல் எளிய முலறயில் அலமந்தைது. எனினம் வணக்கம், தூகலம, ஒழுக்கம், சத்தியம், சத்தைம் 
என்னம் உபகரணங்ககள அதில் இருந்தைனா. 

பகளளிவாசலலி சா்ந்தை இரண்டு அலறககள கபரிச ஓலலகளால் அலமக்கபபட்டு, அவற்றிகல 
வபருமானாா் அவ்களம் ுடும்பத்தினாரும் இருந்து வந்தைனா். 

ஐந்து கவலலத் வதைாழுலககலளயும் வபருமானாா் அவ்ககள, அந்தைப பகளளி வாசலகலகய நடத்தி 
வந்தைா்ககள. 

அங்கககய மக்களக்ு அறிவலரகளம் கறி வந்தைா்ககள. 
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 62. மதீனா நகர நிலலலம
 மதீனாா நகரம் முன்னா் யத்ரிப என்னம் வபயரால் வழ்ங்கி வந்தைது. 

வபருமானாா் அவ்ககள அந்தை நகரத்துக்ு வந்து தைங்கியது முதைல் அதைன் வபய் மதீனாத்துன் நபி 
(தீ்க்கதைரிற்யின் நகரம்) என்று ஏற்பட்டு, நாளலடவில் மதீனா என்று வழ்ங்கலாயிற்று. 

வவு காலத்துக்ு முன்னா், அந்தை நகரத்தில் யூதை்ககள வந்து ுடகயறி இருந்தைனா். நாளலடவில் 
அவ்களலடய எண்ணிக்லக அதிகரித்தைது. ஆ்லகயால், சற்றுபபுறங்களில் எல்லாம் அவ்ககள 
ுடகயறலானாா்ககள. ற்றிய ககாட்லடகலளக் கட்டக்வகாண்டு நிலலயாக அங்கககய இருந்து வந்தைனா். 

எனினம் யத்ரிப என்று வழ்ங்கபபட்ட மத்னாாவில் ஒளஸ , கஸ ரஜ என்ற இரு ககாத்திரத்லதைி 
கச்ந்தைவ்ககள அவ்களில் வபரும்பாகலா். அவ்ககள மதீனாாவக்ு வந்தைகபாது, யூதை்களின் ஆ்ட்ற்யும் 
வசல்வாக்ும் முதியாயிருந்தைனா. அவ்களிடமருந்தை வசல்வத்துக்ு அளகவ இல்லல. இருபது கிலளககள 
வலரயிலும் வபருகி, அவ்களின் சந்தைதியினா் சற்றுபபுறங்களிலும், வதைாலலவானா இடங்ககள வலரயிலும் 
ுடகயறி இருந்தைா்ககள. 

அன்சாரிகளின் முன்கனாா்ககள இங்கக ுடகயறிய ற்ல நாட்ககள வலர ஒதுங்கிகய இருந்து வந்தைனா். 
இறுதியானா ஆ்தை்களின் வசல்வாக்லகக் கண்டு அவ்ககளாடு நட்புறகவாடு இருபபதைாக உடன்படக்லக 
வசகதுவகாண்டனா். ஆ்னாால், நாளலடவில் அன்சாரிகளின் ுடும்பங்ககள வபருகி, வசல்வாக்ும் அதிகரித்து 
வரகவ, தைங்களக்ு அதைனாால் தீங்ு கநரிடும் என்று கருதி, ற்ல நாட்களக்ுபபிறு யூதை்ககள 
உடன்படக்லகலய எத்து வசகது விட்டா்ககள. - 

யூதை்களின் தைலலவனாானா பித்யூன் என்பவன் ஏற்படுத்திய இழிவானா ஒரு பழ்க்கத்தினாால் மாலக் 
இபன அஜலான் தைம் ுடும்ப வகளரவத்லதைக் காபபாற்றுவதைற்காக, அவலனாக் வகான்றுவிட்டு 
ஸரியாவக்ுத் தைபபிி வசன்றா். அங்கிருந்து அந்நாட்டு அரசருலடய உதைவியினாால் ஒரு வபரும்பலடயுடன் 
வந்து யூதை்கலளக் ்ழ் அடக்கினாா். அதிலருந்து யூதை்களின் வசல்வாக்ுத் கதையலாயிற்று. 

ஒளஸ , கஸ ரஜ என்னம் அன்சாரிக் ுடும்பத்தினாரிலடகய ற்ல நாட்களக்ுப பிறு, அரபு நாட்டு 
வழ்க்கபபட ற்ல்லலரி சிசரவககள உண்டாகியது. பிறு வபரிய சண்லடகளாக மூண்டனா. ஓகவின்றி 
சண்லட வவுகாலம் வலர நீடத்தைது. அவற்றில் இறுதியாக நலடவபற்ற புஆ்து என்னம் சண்லட மக 
உக்கிரமமாக நடந்தைது. அதைனாால், இரண்டு ுடும்பத்தினாரிலடகய இருந்தை பிரமுக்ககள வபரும்பாலும் 
மாண்டுவிட்டனா். எனாகவ அவ்ககள மகவம் நலவலடந்துவிட்டனா். 

அன்சாரிககள இஸ லாத்தில் கசருவதைற்ு முன், விக்கிரக ஆ்ராதைலனாக்கார்களாக இருந்தைனா். 

அன்சாரிககள என்றால், உதைவி வசகபவ்ககள என்று வபாருகள. வபருமானாா் அவ்களக்ும் 
முஸ லம்களக்ும் உதைவி வசகதைலமயால் அன்சாரி என்று அலழ்க்கபபடுகின்றனா். 

 ுறிபபு:-மதினாா நகரம் நபிகளாருக்காககவ ஹிந்துஸ தைானாத்து மன்னா் ஒருவரால் 
நி்மாணிக்கபபட்டது என்ற வரலாறு உண்டு. அது தைனியாகக் காண கவண்டய ஒன்று. 
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 63. வதைாழுலகக்ு அலழ்த்தைல்
 இஸ லாத்தின் பிரதைானா வகாகளலக ஒகர இலறவலனா வணங்ுதைல். 

எல்கலாரும் ஒன்று கட வணங்ுவகதை கமலானாது. அவ்வாறு கடி வசகயும் வணக்கத்துக்ு 
மக்கலள எல்லாம் அலழ்பபதைற்ு எவ்விதை ஒழுங்ும் ஏற்படுத்தைபபடாமல் இருந்து வந்தைது. 

மக்ககள முன்னம் பின்னம் தைங்ககள கநாக்கம்கபால் வந்து வதைாழுது வந்தைா்ககள. 

ுறிபபிட்ட கநரத்தில், மக்கலளத் வதைாழுலகக்ு அலழ்பபதைற்ு ஒரு திட்டமானா அலடயாளம் 
இல்லாதைதைால், வதைாழுலக கநரத்தில் மக்கலள அலழ்த்து வருவதைற்காகி ற்லலர நியமக்கலாம் எனாப 
வபரும்க்ானாா் கருதினாா்ககள. ஆ்னாால், அவ்வாறு வசகவது மகவம் ற்ரமமாக இருக்ும் என்பதைால் 
எல்கலாரும் கட ஆ்கலாற்த்தைனா். 

ஒவ்வவாருவரும் ஒவ்வவாரு கயாசலனா கறினாா்ககள: 

“வதைாழுலக கநரத்தில், மக்ககள பா்க்ும்படயானா உயரமானா இடத்தில் ஒரு வகாடலய 
கட்டிவசகயலாம்” என்றா் ஒருவ். 

“வதைாழுலக கநரத்தில், மணி அடக்கி வசகயலாம்” என்றா் மற்வறாருவ். 

“சங்ு ஊகதைலாம்” என்றனா் ற்ல். “அலடயாளத்துக்காக, வநருபலபக் வகாளத்தைலாம்” என்று ற்ல் 
கறினா். 

அவற்லற எல்லாம் வபருமானாா் அவ்ககள அங்்கரிக்கவில்லல. 

இறுதியாக, உம் அவ்ககள, (இபவபாழுது நலடமுலறயில் இருந்துவரும்) பாங்ு-வதைாழுலகக்காக 
அலழ்க்ும் முலறலய வபருமானாா் அவ்களிடம் கறினாா்ககள. அவ்களம் மகிழ்ிற்கயாடு அலதை 
ஒபபுக்வகாண்டா்ககள. 

முதைன்முதைலாக, அம்முலற, அந்தைப புதிய பகளளி வாசலகலகய வதைாடங்கபபட்டது. 
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 64. சககாதைர உண்ிற்
 ுலறஷிககள இலழ்த்தை வகாடுலமகளக்ு ஆ்ளாகித் துரத்தைபபட்டு, மதீனா்வக்ு வந்தை முஸ லம்ககள 
வவறுங் லககயாகடகய வந்தைனா். அவ்களில் பல் மக்காவில் வசல்வத்கதைாடும், நல்லநிலலயிலும் இருந்தை 
கபாதிலும், ுலறஷிகளக்ுப பயந்து வவளிகயறியதைால், எலதையுகம வகாண்டு வர இயலவில்லல. 
அணிவதைற்ுி சட்லடகட இல்லாமல் இருந்தைனா். 

அவ்ககள “முஹாஜரூன்” என்று கறபபடுவா்ககள. அதைாவது ுடவபய்ந்கதைா். 
அத்தைலகயவ்களக்வகல்லாம் மதீனாாவில் உகளள அன்சாரிகளின் இல்லங்ககள விருந்தைளிக்ும் வடுகளாகத் 
திகழ்ந்தைனா. எனினம், அவ்ககள பிறருலடய தையவில் உயி்வாழ் விரும்பவில்லல. உலழ்பபின் வபருலமலய
உண்ந்து, உலழ்த்து உண்டவ்ககள. 

அவ்களக்ும், அன்சாரிகளக்ும் சககாதைர பாசத்லதை ஏற்படுத்தி லவக்க வபருமானாா் அவ்ககள 
கருதினாா்ககள. 

புதிய பகளளிவாசலல் அன்சாரிகலளயும், மக்காவிலருந்து ுடவபய்ந்கதைா்கலளயும் அலழ்த்து, 
ஒவ்வவாரு அன்சாரியிடமும் ஒரு முஹாஜலரக் காட்ட, “ இவ் உம்முலடய சககாதைர்” எனாக்கறி, 
அவ்களக்ுகள சககாதைரப பாசத்லதை வபருமானாா் அவ்ககள வலயுறுத்தினாா்ககள. அவ்வாறு கச்த்து 
விடபபட்டவ்கலள அன்சாரிககள பாசமக்க சககாதைர உண்ிற்கயாடு, தைங்ககள வட்டுக்ு 
அலழ்த்துக்வகாண்டு கபாக, தைங்களிடம் இருந்தை வபாருகளகளில் பாதிலயக் வகாடுத்தைனா். 

அன்சாரிகளின் வசாத்துக்ககள யாவம் கதைாட்டங்களாககவ இருந்தைனா. 

அவ்ககள, வபருமானாா் அவ்களிடம் வந்து, “ தைங்களலடய கதைாட்டங்கலள எங்களக்ும், 
முஹாஜரன்களக்ும் சரிபாதியாகப பிரித்துக் வகாடுத்து விடுமாறு” ககட்டுக் வகாண்டா்ககள. 

முஹாஜரன்ககள வியாபாரத்தில் மட்டுகம பழ்க்கமானாவ்ககள. ஆ்லகயால் கதைாட்டங்கலள 
அவ்களக்ுக் வகாடுபபதைால், பயன் உண்டாகாது என்று கருதிய வபருமானாா் அவ்ககள, அந்தைக் 
ககாரிக்லகலய ஏற்கவில்லல. 

அதைன்பின் அன்சாரிககள வபருமானாா் அவ்களிடம், “நாங்ககள பயி் முதைலானா மற்ற 
கவலலகலளயும் வசககிகறாம். ஆ்னாால் வருமானாத்தில் முஹாஜரன்ககள பாதிலய எடுத்துக்வகாகளளட்டும்” 
என்று கறினா். அவ்களம் அதைற்ுி சம்மதித்தைனா். 
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 65. தியாக உகளளம்
 வபருமானாா் அவ்களின் வநருங்கிய கதைாழ்்ககள எவ்வளவ ற்ரமமானா நிலலயில் இருந்தைகபாதிலும்,
தியாக உகளளமும், தைாராளத் தைன்லமயும் உலடயவ்களாககவ விளங்கினாா்ககள. 

ஒரு சமயம், வபருமானாா் அவ்களிடம் ஒருவ் வந்தைா். அபவபாழுது வபருமானாா் அவ்களின் 
இல்லத்தில் உணவ ஏதும் இல்லல. கதைாழ்்கலள அலழ்த்து, அவ்களில் யாராவது வந்திருபபவலரக் 
கட்டக்வகாண்டு கபாக உணவ அளிக்ும்பட கறினாா்ககள. 

உடகனா, அபூ தைல்ஹா என்பவ், வந்தைவலர தைம் வட்டுக்ு அலழ்த்துக் வகாண்டுகபாக, தைம்முலடய 
பிகளலளகளக்ு மட்டுகம இருந்தை உணலவ, வந்தை விருந்தினாருக்ு அளித்து உண்ணி வசகதைா். 
வபருமானாா் அவ்களின் காலத்தில், சககாதைரத்துவ உண்வ எவ்வளவ வலலமயுலடயதைாக இருந்தைது 
என்பதைற்ு அது ஓ் உதைாரணமாும். 
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 66. வபருமானாா் அவ்களின் எளிய வாழ்க்லக
 மதீனாாவில் பகளளி வாசலல ஒட்ட அலமந்திருந்தை இரண்டு அலறகளில், வபருமானாா் அவ்ககள 
ுடும்பத்கதைாடு வாழ்ந்து வந்தைா்ககள. அலறககளா மகவம் ற்றியனா. இரவ கநரங்களில் அந்தை அலறயில் 
விளக்ுக்கட இருக்காது. 

வபருமானாா் அவ்களின் இல்லற வாழ்க்லக மகவம் எளிலமயாககவ இருந்தைது. நாகள கணக்கில் 
அடுபபு எரியாமகலகய இருக்ும். வபருமானாா் அவ்ககள கபரிசம்பழ்த்லதைி சாபபிட்டு 
தைண்ணீலரபபருகி, திருபதி அலடவா்ககள. வராட்ட சடுவதைற்ு மாவ கிலடக்க வில்லலயானாால், வவறும் 
மாமசத்லதை மட்டுகம சலமத்து உண்டு விடுவா்ககள. ற்ல கவலளகளில், வபருமானாா் அவ்ககள ஒட்டகப 
பாலலயும் அருந்துவா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள தைாங்ககள வட்லடப வபருக்ுவா்ககள; வநருபபுபபற்ற லவபபா்ககள. 
தைங்ககள உலடகலளத் லதைத்துக்வகாகளவா்ககள. 

எவ்வளகவா வசதிகலளி வசகது வகாகளளக்கடய வாகபபும் வசதியும் இருந்தும் அவ்ககள 
அவற்லற வயல்லாம் விரும்பாமல், சாதைாரணமாககவ இருபபா்ககள. 

அவ்களலடய எளிய வாழ்க்லக மக்கலளப வபரிதும் கவ்ந்தைது. மதீனாாவில் உகளள ஒவ்வவாரு 
பிரிவினாரும் வபருமானாா் அவ்களிடம் ற்றபபு மக்க மதிபபு லவத்திருந்தைா்ககள. 
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 67. ஒருவருக்ு ஒருவ் உதைவி வசகதைல்
 வபருமானாா் அவ்ககளாடு உடன் இருந்தை கதைாழ்்ககள ற்ல் மதை சம்பந்தைமானா வதைாண்கடாடு 
வியாபாரம், விவசாயம் முதைலானாவற்றில் ஈடுபட்டு வந்தைா்ககள. மற்றும் ற்ல் இலறவணக்கத்திலும், 
வபருமானாா் அவ்களடன் இருந்து கற்றுக் வகாகளவதிலுகம காலம் கழித்தைனா். ஆ்னாால், அவ்களக்ுக் 
ுடும்பப பாரம் இல்லல. திருமணமானாதும் அவ்ககள அக்ுழுலவ விட்டு விலகிக் வகாகளவா்ககள. 

அவ்களில் ற்ல், காட்டுக்ுபகபாக விறு வவட்ட வந்து விற்று, அலதைக் வகாண்டு மற்ற 
சககாதைர்களக்ு உணவ தையாரித்து அளிபபா்ககள. அக்ுழுவினா், பகலல் வபருமானாா் அவ்ககள 
முன்னிலலயில் இருந்து, அவ்ககள திருவாக மல்ந்து அருளம் அறிவலரகலளக் கவனாத்கதைாடு ககட்டவாறு
இருபபா்ககள. அவ்ககள எல்கலாரும் ற்ல சமயங்களில், இரண்டு நாட்ககள கட உணவின்றி இருபபா்ககள. 
அபபட இருக்ும்கபாது, வபருமானாா் அவ்ககள பகளளிவாசலுக்ு வந்து வதைாழும்கபாது, அவ்களம் 
கச்ந்து வதைாழுவா்ககள. ஆ்னாால் பற்யினாால் உண்டானா கலளபபால் வதைாழுது வகாண்டருக்ும்கபாகதை 
்கழ் விழுந்து விடுவா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்களக்ு விருந்தினா்ககள வந்தைால் அவ்கலளயும் கச்த்துக் வகாகளவா்ககள. ற்ல 
சமயங்களில் இரவ கநரங்களில், அவ்களில் ஒருவ் அல்லது இருவலரத் தைுதிக்ுத் தைக்கபட 
முஹாஜரன்களிடமும், அன்சாரிகளிடமும் அனபபி, உணவ பலடக்கி வசகவா்ககள 
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 68. பலகவ்களின் வபாறாலம
 மக்காவில் துன்புற்றுக் வகாண்டருந்தை முஸ லம்ககள மதீனாாவக்ுக் ுடவபய்ந்து வந்து வபருமானாா்
அவ்களின் முன்னிலலயில் சதைந்திரத்கதைாடு அலமதியாக இருந்தைனா். 

ஆ்னாால், அவ்களக்ுப பலகவ்ககள இல்லல என்று கறிவிடமுடயாது. 

ுலறஷிககள வபாதுவாக முஸ லம்களிடமும், முக்கியமாகப வபருமானாா் அவ்களிடமும் 
அளவற்ற பலகலம வகாண்டருந்தைா்ககள. 

மதீனாாவில் இஸ லாம் கவரூன்றி நிலலவபற்றுவிட்டால் மக்காவிலருந்து ுடகயறிய முஸ லம்ககள 
தைங்கலளப பழிக்ுபபழி வாங்கி விடுவா்ககள என்ற அிசம் ுலறஷிகளக்ு கமலும் பலகலமலய 
உண்டாக்கியது. 

மக்காவாற்யானா அபூஜஹிலன் ற்ற்றபபா இபன முலகறா என்பவ் மரணத்தைறுவாயில், விம்ம 
விம்ம அழுதைா். அபவபாழுது ுலறவஷிகளின் தைலலவ்ககள எல்கலாரும் அங்கக கடயிருந்தைனா். 

தைம் ற்ற்றபபா அழுவலதைக கண்ட அபூஜஹறி, "ற்றிய தைந்லதைகய, மரணத்லதைக் கண்டு ஏன் இபபடப 
பயபபடுகிி்ககள? என்று ககட்டா். 

"அருலம மககனா! மரணத்லதைக் கண்டு நான் அழ்வில்லல முஹம்மதின் மதைமானாது எங்ும் பரவி, 
மக்காவானாது அவ்ககள வசமாகிவிடக்கடாகதை என்றுதைான் நான் வருந்தி அழுகின்கறன்" என்றா் இபன 
முலகறா, 

அபவபாழுது அங்கக இருந்தை அபூலூபயான்[1] என்பவ், "நீ் பயபபடகவண்டாம். இஸ லாமானாது 
பரவவதைற்ு இடம் வகாடுக்க மாட்கடாம். அதைற்ு நாகனா வபாறுபபானாவன் என்றா்!” 

இத்தைலகய வகட்ட எண்ணம் ுலறஷிகளக்ு இருக்ும்கபாது, முஸ லம்கலள எவ்வாறு 
அலமதிகயாடு இருக்க விடுவா்ககள? 

  ↑ அபூலூபயான் மக்கா வவற்றியின் கபாது இஸ லாமாகி பிரபல லஹாபி(கதைாழ்ராக) பின்னா் 
மாறினாா் 
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 69. மதீனாாவில் மூன்று பிரிவினா்
 வபருமானாா் அவ்ககள மதீனாாவக்ு வந்தைவபாழுது அங்கக மக்ககள மூன்று பிரிவினாராக இருந்தைனா். 

1.அன்சாரிககள 2. முனாாபிக்ுககள 3. யூதை்ககள ஆ்கிய இவ்ககள கமற்பட மூன்று பிரிவினா்ககள. 

1. அன்சாரிககள: இவ்ககள ஒளஸ , கஸ ரஜ என்னம் இரண்டு ககாத்திரத்லதைி கச்ந்தைவ்ககள. இவ்ககள 
அலனாவரும் முஸ லம்களாகி, இரண்டு ககாத்திரத்தினாரும் ஒற்றுலமயானாா்ககள. 

2. முனாாபிக்ுககள: (நயவஞ்சக்ககள என்று வபாருகள) இவ்ககள வவளிகய இஸ லாத்லதைத் தைழுவிய 
முஸ லம்களாக நடத்துக் வகாண்டு, உகளளர முஸ லம்களக்ு விகராதிகளாக இருந்து வந்தைனா். 
இக்ுழுவினாருக்ு அபதுல்லாஹ் இபன உலப என்பவ் தைலலவராக இருந்தைா். இவ் மதீனாாவில் 
வசல்வந்தைராகவம், வசல்வாக்ு உகளளவராகவம் இருந்து வந்தைா். 

வபருமானாா் அவ்ககள மதீனாாவக்ு வருவதைற்ு முன், அவருலடய ஆ்திக்கம் கமகலாங்கி இருந்தைது.
மதீனாாவின் ஆ்ட்ற்கய அவருலடய லகக்ு வரக்கடய நிலலயில் காணபபட்டது. ஆ்னாால், வபருமானாா் 
அவ்ககள மதீனாாவக்ு வந்து கச்ந்தைதும், நகரத்தின் நிலலலம மாறியது. அன்சாரிகளலடய தைன்னாலமற்ற 
ஊகக்கமும், நகர மக்களின் விழிபபு உண்ிற்யும் இபன உலபயின் எண்ணத்லதை நிலறகவற இயலாமல் 
வசகதுவிட்டது. ஆ்லகயால், அவ் தைம் வஞ்சகமானா எண்ணத்லதை மலறத்துக்வகாண்டு, தைம் கட்டத்தைாருடன் 
வவளிப பா்லவக்ு முஸ லம் ஆ்கிவிட்டா். அவ் உயிகராடு இருந்தைவலர, முஸ லம்களக்ுப பல 
வலகயிலும் தீங்ுககள வசகது வந்தைா். 

3. யூதை்ககள : மதீனாாவில் இருந்தை யூதை்களில் மூன்று ககாத்திரத்தினா் மட்டுகம 
வசல்வாக்ுகளளவ்களாக இருந்தைனா். அவ்ககள 1. பனலகனகா 2, ப்னநுலல் 3. ப்னுலறலா இம்முன்று 
ககாத்திரத்தினாரும் மதீனாாவின் சற்றுபபுறங்களில் வபரிய வபரிய உறுதியானா ககாட்லடகலளக் 
கட்டக்வகாண்டு வாழ்ந்து வந்தைா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்களிடத்தில் யூதை்களக்ும் பலகலம இருந்து வந்தைது. அதைற்ு முக்கிய காரணம் : 
முதைலாவது மதீனாாவாற்ககள முஸ லமானாது. இரண்டாவது : யூதை்களின் பலகவ்களானா ஒளஸ , கஸ ரஜ 
ுடும்பத்தைாரிலடகய ஓயாமல் சிசரவ நிகழ்ந்து, நலந்து கபாயிருந்தைா்ககள. அவ்களக்ுகள ஒற்றுலம 
ஏற்பட்டு விடாதைபட யூதை்ககள முயன்று வந்தைா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள மதீனாா வந்தை பின்னா், முஸ லம்களானா ஒளஸ , கஸ ரஜ ககாத்திரத்தினாரும் 
முந்தை ஒற்றுலமயாகி, வபருமானாா் அவ்களக்ு உண்லம ஊகழிய்களானாது யூதை்களக்ு முந்தை 
வருத்தைத்லதை அளித்தைது. ஆ்னாால்,அந்தை வருத்தைத்லதைகயா, விகராதைத்லதைகயா அவ்ககள வவளிகய 
காட்டக்வகாகளளாமல், வபருமானாா் அவ்களடன் சமாதைானாமாக இருந்து முஸ லம்கலளத் தைாக்ுவதைற்ுி 
சமயம் பா்த்துக் வகாண்டருந்தைனா். 
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 70. ஒத்துலழ்பபும் நட்புறவம்
 விகராதிகளக்ு மத்தியில் முஸ லம்ககள வாழ்ந்து வருவதைால், உகளநாட்டல் சமாதைானாத்லதை 
நிலலநிறுத்தைவம், ுலறஷிககள மற்றும் அயல்நாட்டனா் மதீனாாலவக் லகபபற்றாமல் பாதுகாக்கவம் 
கவண்டய வபாறுபபு வபருமானாா் அவ்களக்ு இருந்தைது. 

முந்தை தீ்க்க தைரிசனாத்கதைாடும் மதிநுட்பத்கதைாடும் வபருமானாா் அவ்ககள மதீனாாவில் உகளள 
எல்லாப பிரிவினாலரயும் ஓ் உடன்படக்லகயின் மூலம் கட்டுபபாடு வசகதைா்ககள. அதைன் சருக்கம்: 

அருளாளனம் அன்புலடகயானமாகிய ஆ்ண்டவன் திருபவபயலர முன்னிட்டு, முஹம்மது நபி 
(லல்) அவ்களால், முஸ லம்களக்ும், முஸ லம்ககளாடு ஒத்துலழ்க்க விரும்புகின்ற மற்ற எல்லா 
மக்களக்ும் இலடகயயுகளள உடன்படக்லகயாவது: 

கமகல ுறிபபிட்ட எல்கலாரும் ஒகர நாட்டனாராகக் கருதைபபடுவா்ககள. யூதை்ககள தைங்ககள மதைத்லதைப 
பின்பற்றுவதில் அவ்களக்ு முழுி சதைந்திரம் உண்டு. அவ்களலடய மதை சம்பந்தைமானா விஷயங்களில் 
எவ்விதைத் தைலடயும் ஏற்படாது. யூதை்களம், முஸ லம்களம் நட்புறகவாடு இருந்து வரகவண்டும். 
யூதை்களடகனாா, முஸ லம்களடகனாா அந்நிய்ககள சண்லடயிட முற்பட்டால், இருதைரபபினாரும் 
ஒருவருக்வகாருவ் உதைவி புரியகவண்டும். மதீனாாலவ அந்நிய்ககள தைாக்க முற்படுவா்களானாால், இரு 
கட்ற்யினாரும் ஒன்று கச்ந்து வகாகளளகவண்டும். சமாதைானாம் அல்லது சண்லட எதுவானாாலும் எல்கலாரும் 
கச்ந்கதை வசகயகவண்டும். நம்முடன் கச்ந்து ஒற்றுலமகயாடு இருக்க விரும்புகின்ற யூதை்களின் 
உலடலமகலளக் காபபாற்றவம் அந்நிய்ககள அவ்கலளத் தைாக்காதைபட, நாம் பாதுகாக்கவம் 
கடலமபபட்டருக்கிகறாம். யூதை்ககள சகலவிதைமானா நிந்தைலனாகளிலருந்து காபபாற்றபபடுவா்ககள. நம் 
மக்கலளபகபாலகவ, அவ்களக்ு நம்முலடய உதைவிலயப வபற சம உரிலம உண்டு. யூதை்களின் 
பாதுகாபபில் இருக்கின்ற மற்ற மக்களின் உலடலமகளம் பாதுகாக்கபபடும். ுற்றம் புரிந்கதைா் 
யூதைராயிருந்தைாலும், முஸ லமாயிருந்தைாலும் தைண்டலனாக்ு உட்படுவா். ுற்றவாளி வசல்வரானாாலும், 
ஏலழ்யானாாலும் தைண்டலனா ஒகர மாதிரியாககவ அளிக்கபபடும். ுற்றம் புரிந்தைவ்கலள, அவ்களலடய 
வநருங்கிய உறவினா்ககள ஆ்தைரிக்கக்கடாது. இந்தை உடன்படக்லகயின் மூலம் முன்னிருந்தை விகராதைங்ககள 
எல்லாம் நீங்கிவிட்டதைாகக் கருதைபபடும். மதீனாாவக்ுகள நுலழ்கின்ற ஒவ்வவாரு வருக்ும் இந்தை 
உடன்படக்லகயில் உரிலம உண்டு”. 

கமகல கண்ட நிபந்தைலனாகலளத் தைவிர, உகளநாட்டு ஒழுங்ுமுலற பற்றிி ற்ல பிரிவகலளக் 
ுறிபபிட்டுவிட்டு, இறுதியில் ுறிபபிடுவதைாவது: இநதை உடன்படக்லகலய ஏற்றுக்வகாகளபவ்களக்ுகள 
ஏற்படும் ஆ்ட்கசபலணககள ஆ்ண்டவனக்ுப பின் நபி அவ்களின் தீ்மானாத்துக்ு விடபபடும். 

இந்தைி சாசனாத்லதை, முஸ லம்களின் விகராதிககள உட்பட மதீனாாவில் இருக்கின்ற அலனாவரும் 
ஒபபுக்வகாண்டனா். 

இதைற்ு முன்னா், அகரபிய்களக்ுகள நியாய விசாரலண என்பகதை இல்லாமல் இருந்தைது. 
ஒருவருக்ுப பிறரால் கஷட நஷடம் உண்டானாால், அவ் தைம் வலலமயால் அல்லது தைம் உறவினா்களின் 
பலத்தைால் மட்டும் அலதைத் தீ்த்துக் வகாகளள கவண்டயதைாயிருந்தைது. இந்தை உடன்படக்லகயினாால், அந்தை 
வழ்க்கம் அடகயாடு மலறந்தைது. அதைனாால் வபருமானாா் அவ்ககள நபி என்ற முலறயினாாலும், மக்களக்ும் 
அவ்களக்ும் ஏற்பட்ட உடன்பாட்டலும், கமலானா நீதிபதியாகவம் ஆ்னாா்ககள. 
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 71. பயமுறுத்தைல் கடதைம்
 மதீனாா தைலலவ் அபதுல்லாஹ் இபன உலடக்ு மக்காவிலருந்தை ுலறஷிககள பயமுறுத்தைல் கடதைம் 
ஒன்லற அனபபி இருந்தைனா். 

அதைாவது, “எங்களலடய மனிதைருக்ு, உம்முலடய நாட்டல் புகலடம் அளித்திருக்கிி். நீ் 
அவலரக் வகான்றுவிடகவண்டும்; அல்லது அவலர உம்முலடய நாட்டலருந்து துரத்திவிடகவண்டும். 
அவ்வாறு வசகயாவிடல் நாங்ககள அலனாவரும் உம்முலடய நாட்டன்மீது பலடவயடுத்து வந்து, 
உம்லமக்வகான்று, உம்முலடய வபண்கலளக் லகபபற்றுகவாம்” என்று கடதைத்தில் ுறிபபிட்டருந்தைனா். 

கடதைம் வந்தை வசகதிலய அறிந்தை வபருமானாா் அவ்ககள, உடகனா அபதுல்லாஹ் இபன உலடயிடம் 
வசன்று, “உம்முலடய மக்களடனம், உம்முலடய சககாதைர்களடனம் நீ் சண்லட வசகவரா?” என்று 
ககட்டா்ககள, 

அதைற்ு அவ் எதுவம் கறாமல் சம்மா இருந்து விட்டா். அவருலடய வநருங்கிய உறவினா்ககள 
அலனாவரும் முஸ லம்களாகி விட்டபடயால், ுலறஷிகளின் ககாரிக்லகலய அவரால் நிலறகவற்ற 
இயலவில்லல. ஆ்னாாலும் அவரும் அவருலடய ுழுவினாரானா முனாாபிக்ுகளம் உகளளற முஸ லம்களக்ு 
விகராதிகளாககவ இருந்தைனா். 
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 72. விகராதிகளின் பலகலம உண்ிற்
 ுலறவிககள வந்து தைங்கலளத் தைாக்கக்கடும் என்பலதை வபருமானாா் அவ்களம் கதைாழ்்களம் 
இரவம் பகலும் எதி்பா்த்துக் வகாண்டருந்தைனா். 

வபருமானாா் அவ்ககள மதீனாாவக்ு வந்தை நாளிலருந்து, இரவ கநரங்களில் விழித்திருபபா்ககள. 
தைாம் துங்ுவதைாயிருந்தைால் யாலரயாவது நியமத்து, விகராதிகளின் வருலகலயக் கண்காணித்துக் 
வகாகளளம்பட ஏற்பாடு வசகதுவிட்டு அதைன் பின்னாகர துங்ுவா்ககள. 

இந்தைக் காலகட்டம் இஸ லாத்துக்ு மகவம் கசாதைலனா நிலறந்தைது விகராதிககள, வபருமானாா் 
அவ்கலள மதீனாாலவவிட்டுத் துரத்தி, இஸ லாத்லதைகய அழித்துவிடக் கருதிக்வகாண்டருந்தைா்ககள. 

ுலறஷிககள தைங்களக்ுக் ்ழுகளள கட்டத்தைாலர இஸ லாத்துக்ு விகராதைமாகத் தூண்டவிட்டனா். 

அகரபிய்ககள எல்கலாருக்ும் கஃபா வபாதுவானா வணக்கத் தைலமாக இருந்தைது. ுலறஷிககள அதைன் 
கமற்பா்லவயாள்களாக இருந்தைா்ககள. எனாகவ, ுலறஷி புறங்களிலுகளள அகரபிய்களிடம் அவ்களக்ு 
வசல்வாக்ு இருந்தைது. அலதைக்வகாண்டு மக்காவிலருந்து மதீனாா வலரயிலுகளள எல்லாக் 
கட்டாத்தைா்கலளயும் முஸ லம் களக்ு விகராதிகளாக்கி தைங்களடன் கச்த்துக் வகாண்டனா். 
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 73. பலகவ்கலள ஒழிக்கத் திட்டங்ககள
 வபருமானாா் அவ்ககள மதீனாாவில் உகளள முஸ லம்கலளப பாதுகாபபதைற்காக, இரண்டு விதைமானா 
திட்டங்கலள உருவாக்கினாா்ககள. 

தைங்ககள வியாபார வள்ிற்யினாால் ுலறஷிககள ஏராளமானா வசல்வத்லதைி சம்பாதித்து வந்தைா்ககள. 

முஸ லம்களக்ுத் தீங்ுபுரிவதைற்ு, அவ்களலடய வசல்வபவபருக்கக காரணமாக இருந்தைது. 
ஆ்தைலால், ுலறஷிகளின் வியாபாரப வபாருகளககள அயல்நாட்டுக்ுப கபாவலதைத் தைடுத்து, அதைன்மூலம் 
அவ்கலளி சமாதைானா வழிக்ுக் வகாண்டு வருவது முதைல் திட்டமாும். 

ஒருகவலள, அவ்ககள சமாதைானா வழிக்ு வராமல் சண்லட வசகவதைாயிருந்தைாலும், அதைற்ு 
முன்வனாிசரிக்லகயாக முஸ லம்களக்ுி சரியானா பக்க பலத்லதைி கசகரித்துக் வகாகளவதைற்காகி 
சற்றுபபுறத்திலுகளள கட்டத்தைாரிடம் நட்புறவ உடன்படக்லக வசகது வகாகளவது, இரண்டாவது 
திட்டமாும். 

முதைல் திட்டத்லதை நிலறகவற்றுவதைற்காக, வபருமானாா் அவ்ககள நறு கப் வகாண்ட ுழுலவ 
மக்காவின் புதிக்ு அனபபிலவத்தைா்ககள. வியாபாரம் வசகயப புறபபட்டுி வசல்லும் ுலறஷிக் 
கட்டத்தினாலரத் தைடுத்துத் வதைாந்தைரவ வகாடுத்துக் வகாண்டருபபகதை அவ்களலடய கவலல. 

அக்கட்டத்தைாரின் உயிருக்ககா, வபாருளக்ககா கசதைம் விலளவிக்கவில்லல. அவ்களலடய 
வபாருகளகலளயும் அபகரிக்கவில்லல. 

ுலறஷிகளின் வியாபாரத்துக்ு இலடயூறு உண்டாக்கி, அவ்கலளி சமாதைானாத்துக்ுக் 
வகாண்டுவருவகதை கநாக்கமாும். 

இரண்டாவது திட்டத்லதை நிலறகவற்றுவதைற்காகப வபருமானாா் அவ்ககள மதினாாவிலருந்து 
முபபது லமல் வதைாலலவிலுகளள என்ற கட்டத்தைாரிடம், முஸ லம்-ுலறஷிககள ஆ்கிய இரு 
கட்ற்யினாருக்ும் அக்கட்டத்தைா் உதைவிபுரிவதில்லல” என்பதைாக ஓ் உடன்படக்லக வசகதைா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள எண்பது கதைாழ்்களடன் அவ்வருடம் அபவா என்னம் இடத்துக்ுபகபாக, 
பனலம்ரா ககாத்திரத்தைாரிடம் ஒ் உடன்படக்லக வசகதைா்ககள, 

அதைாவது: “இது முஹம்மது் ரலூற்லுல்லாஹ், ப்னலம்ராக் ககாத்திரத்தைாருக்ு எழுதிக்வகாடுத்தை 
உடன்படக்லக, அந்தை மக்களலடய உயிரும் வபாருளம் பாதுகாக்கபபடும். ப்னலம்பராக் 
கட்டத்தினாருக்ு உதைவி வசகயபபடும். ஆ்ண்டவனலடய நபி அவ்ககள உதைவிக்காக எபகபாது 
கபபிடுகிறா்ககளா அபகபாது அவ்ககள வந்து உதைவி புரியகவண்டும்” 

அடுத்து, வபருமானாா் அவ்ககள, ப்னலம்ராக் கட்டத்தைாரின் நண்ப்களானா ப்னமுத்லஜ என்னம் 
ககாத்திரத்தைாரிடம் வசன்று, கமகல கறிய நிபந்தைலனாபபட மற்கறா் உடன்படக்லக வசகது வகாண்டா்ககள.
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 74. உய்வானா பண்பு
 ுலறஷிககள யுத்தைத்துக்ுத் தையாராகிக்வகாண்டருக்ும் வசகதி வபருமானாா் அவ்களக்ுத் வதைரிய 
வந்தைது. உடகனா, அபதுல்லாஹ் இபன ஜஹ்ஷூ என்பவலரயும், அவருடன் பன்னிருவலரயும் உளவ 
பா்த்து வருவதைற்காக, நக்லா என்ற ஊகரின் பக்கமாக அனபபினாா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள கமற்பட அபதுல்லாஹ்விடம் ஒரு கடதைத்லதைக் வகாடுத்து, இரண்டு 
நாட்களக்ுப பிறு அலதைத் திறந்து பா்க்ுமாறு வசால்ல அனபபி இருந்தைா்ககள. 

இரண்டு நாட்களக்ுப பிறு அபதுல்லாஹ் அந்தைக் கடதைத்லதைத் திறந்து பா்த்தைகபாது, "நீ் 
நக்லாவில் தைங்கி இருந்து, ுலறஷிகளின் நடவடக்லககலள அறிந்து வதைரிவிக்ககவண்டயது” எனாக் 
ுறிபபிடபபட்டருந்தைது. 

ஆ்னாால், அபதுல்லாஹ் கபாும்கபாது தைற்வசயலாக வழியில் ஷாம் கதைசத்திலருந்து சரக்ுகலள 
ஏற்றிக்வகாண்டு வந்தை ுலறஷிகளின் வியாபாரக் கட்டத்தினா் எதி்பபட்டனா். அபதுல்லாஹ் அவ்கலளத்
தைாக்கினாா். அவ்களகள சிசரவ ஏற்பட்டு, இபனல் ஹல்ரம என்னம் ுலறஷி வகால்லபபட்டா். மற்றும் 
இருவ் ற்லறபிடக்கபபட்டா்ககள. அபதுல்லாஹ்விடம் ஏராளமானா வபாருகளகளம் அகபபட்டனா. 

அவ் மதீனாாவக்ு வந்து, வபருமானாா் அவ்களிடம் நடந்தைவற்லற விவரித்து தைாம் வகாண்டு வந்தை 
வபாருகளகலளயும் சம்பபித்தைா்.  

வபருமானாா் அவ்ககள அபதுல்லாஹ்விடம் “இவ்வாறு வசகவதைற்ு உமக்ு நான் அனமதி 
தைரவில்லலகய?" என்று. கறி, அவ் சம்பபித்தை வபாருகளகலள ஏற்க மறுத்துவிட்டா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள கட்டலளக்ு மாறாக அவ் வசகதைலதை, மற்ற கதைாழ்்களம் கண்டத்தைா்ககள. 

அபதுல்லாஹ் சண்லட வசகதைதும் இபனல் ஹல்ரம வகால்லபபட்டதும் எதி்பாராமல் 
நிகழ்ந்தைதைாும். அதில் வபருமானாா் அவ்களின் தூண்டுதைல் எதுவம் இல்லல. 

எனினம், இபனல் ஹல்ரம உய் ுடும்பத்லதைி கச்ந்தைவ். ற்லறபபிடக்கபபட்ட இருவரும் 
ுலறஷிகளிடம் வசல்வாக்ுகளளவ்ககள. 

இவற்றால் ுலறஷிகளக்ு வபருமானாா் அவ்களிடம் ஏற்கனாகவ உகளள பலகலம அதிகமாயினா. 
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 75. மதீனாாலவத் தைாக்க முயற்ற்
 மதீனாாலவத் தைாக்ுவதைற்காகக் ுலறஷிககள வபரிய ஆ்ரவாரத்கதைாடு புறபபட்டுவிட்டா்ககள. 

அிவசகதி வபருமானாா் அவ்களக்ுத் வதைரிந்தைது. உடகனா கதைாழ்்கலள எல்லாம் அலழ்த்து, 
வசகதிலயி வசான்னாா்ககள. 

அபூபக்க் முதைலானாவ்ககள தைங்ககள உயிலரக் வகாடுக்கத் தையாராயிருபபதைாகத் வதைரிவித்தைா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள அன்சாரிகளின் பக்கம் திரும்பிப பா்த்தைா்ககள. 

அபவபாழுது கஸ ரஜ கட்டத்தின் தைலலவ் எழுந்து வபருமானாா் அவ்களிடம், “தைங்ககள 
கட்டலளயிட்டால், நாங்ககள கடலல் கட விழுந்துவிடுகவாம்” என்று கறினாா். 

அடுத்து, மற்வறாருவ் எழுந்து நாங்ககள எல்கலாரும் உங்களக்ு வலதுபுறமாகவம், இடது 
புறமாகவம் முன்னம் பின்னம் நின்று சண்லட வசககவாம்” என்றா். 

இவற்லற எல்லாம் ககட்டதும் வபருமானாா் அவ்ககள மகிழ்ிற்யால் பூரித்தைா்ககள. 

ுலறஷிகலள எதி்பபதைற்ுத் தீ்மானித்தைா்ககள. 

ஆ்ண்டவனிடமருந்து அவ்களக்ு அனமதியும் கிலடத்தைது. 

ஹிஜர இரண்டாம் ஆ்ண்டு ரம்லான் மாதைம் 12 ந்கதைதி வபருமானாா் அவ்ககள முஸ லம்களடன் 
மதீனாாவிலருந்து புறபபட்டா்ககள. 

மதீனாாவிலருந்து ஒரு லமல் தூரம் வந்தைவடன் கசலனாகலளி சரிபா்த்தைா்ககள. 

இளம்பிகளலளகளக்ு, ஆ்பத்தைானா சந்தை்பபத்தில் கவலல இல்லல என்று கருதி அவ்கலள 
எல்லாம் திரும்பிப கபாுமாறு கறினாா்ககள. 

மதீனாாலவ கமற்பா்லவ வசகயுமாறு அபூ லுபாபா என்பவலரப கபாும்பட வசான்னாா்ககள. 

தைங்களக்ு முன்கனா இரண்டு உளவாளிகலள அனபபி, ுலறஷிகளின் வருலகலய அறிந்து 
முன்வனாிசரிக்லகயாகத் வதைரிவிக்ுமாறு ஏற்பாடு வசகதைா்ககள. 

பத்ரு என்னம் பகளளத்தைாக்ு மதீனாாவிலருந்து எண்பது லமல் தூரத்தில், ஷாம் 
கதைசத்துக்ுபகபாும் வழியில் உகளளது. 
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பத்ரு பகளளத்தைாக்ு வழியாக ுலறஷிககள வருவதைாகத் வதைரிந்தைதும் அந்தைப பக்கமாக முன்கனாறிி 
வசன்றா்ககள. 

பத்ரு பக்கம் கபானாதும், பத்ரின் மற்வறாரு பக்கம் ுலறஷிககள வந்து கச்ந்திருக்கிறா்ககள என்பலதை 
உளவாளிககள மூலம் அறிந்து அந்தை இடத்திகலகய நின்று வகாண்டா்ககள. 

முஸ லம்ககள ற்றிய பலடயுடன் வந்திருந்தைனா். ுலறஷிககளா ஏராளமானா கசலனாயுடன் 
வந்திருந்தைா்ககள. ுதிலரபபலடயும் ஏராளமானா தைளவாடங்களம் அவ்களிடம் இருந்தைனா. ுலறஷிகளின் 
தைலலவ்ககள அலனாவரும் வந்திருந்தைனா். ஆ்னாால், அபூலஹப வரவில்லல. 
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 76. வபருமானாா் அவ்களின் முன்கனாற்பாடு
 வபருமானாா் அவ்களின் வகாடய விகராதியானா அபூஜஹில், இிசண்லடயின் மூலமாக 
இஸ லாத்லதை அழித்துவிடகவண்டும் என்ற வகாடுரமானா எண்ணத்கதைாடு அங்கக வந்திருந்தைான். 

ுலறஷிககள முன்னாதைாககவ வந்துவிட்டதைால், தைங்ுவதைற்ுத் தைுந்தை இடங்கலள அவ்ககள 
லகபபற்றிக்வகாண்டா்ககள. 

முஸ லம்ககள தைங்கியிருந்தை இடத்தில், தைண்ணி வசதி இல்லல; மணல் நிலறந்தை தைலரயானாதைால், 
கால்ககள பதிந்தைனா. 

அபவபாழுது ஹூபாப என்பவ் வபருமானாா் அவ்களிடத்தில், “இபவபாழுது இந்தை இடத்லதை 
தைாங்ககள கதை்ந்வதைடுத்திருபபது ஆ்ண்டவனலடய அறிவிபபின் மூலமாகவா அல்லது யுத்தை தைந்திரத்லதை 
அனசரித்தைா?” என்று ககட்டா். 

அதைற்ுப வபருமானாா் அவ்ககள. ஆ்ண்டவனலடய அறிவிபபு மூலமல்ல, என்று கறினாா்ககள. 

உடகனா தைண்ணி வசதியுகளள இடத்துக்ு முன்கனாறினாா்ககள. 

அபவபாழுது ஆ்ண்டவனலடய கருலணயால் மலழ் வபகதைது. தைண்ணிருகளள இடங்கலள அவ்ககள
லகபபற்றிக் வகாண்டகபாதிலும், எதிரிகளம் அங்கக தைண்ணி எடுத்துக்வகாகளள இடம் வகாடுத்தைனா். 

இரவ கநரம், கதைாழ்்ககள எல்கலாரும் இரவ முழுவதும் நன்றாகத் தூங்கினாா்ககள. 

ஆ்னாால், வபருமானாா் அவ்ககள மட்டும் இரவ முழுவதும் விழித்திருந்து, ஆ்ண்டவன் 
முன்னிலலயில் முஸ லம்களக்ு உதைவியும் வவற்றியும் கிலடக்ககவண்டும் என்று கவண்டுதைல் வசகது 
வகாண்டருந்தைா்ககள. 

காலலயில் வதைாழுலகக்காக முஸ லம்கலள எழுபபி அவ்களக்ுி வசாற்வபாழிவ 
நிகழ்த்தினாா்ககள. 
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 77. எதிரிககள கதைாற்கடக்கபபடுவா்ககள
 ுலறஷிகளின் சா்பாக உத்பா என்பவ் ஆ்யுதைங்கலள எடுத்துக்வகாண்டு கபாருக்ுத் தையாராகி 
விட்டா். 

வபருமானாா் அவ்ககள ஒரு கலரக்ுக் ்ழ் அம்ந்திருந்தைா்ககள. அவ்களக்ு அருகில் லஃதுபன 
மு ஆ்து என்பவ் லகயில் உருவிய வாளடன் எவரும் வநருங்காதைபட நின்றா். 

வபருமானாா் அவ்ககள தைங்ககள லகயிலுகளள அம்பினாால் லசலக காட்ட அணிவுத்தைா்ககள. 

ஒருவரும் அவ்வணிக்ு முன்னாால் அல்லது பின்னாால் கபாகக்கடாது எனா கண்டபபானா ஏற்பாடு 
வசகதிருந்தைா்ககள. 

கபா்க்களத்தில் இலரிசல் உண்டாவது இயல்பு. ஆ்னாால், எவரும் வாக திறந்து கபசக்கடாது 
என்பது வபருமானாா் அவ்களின் கண்டபபானா உத்தைரவ. 

எதி் எதிராக இரண்டு பலடகளம் நின்றனா. 

உண்லமயும்-வபாகயும், ஒளியும்-இருளம், இஸ லாமும் "ுபரும்” கபாலக் காட்ற் அளித்தைனா! 

ஒகர வதைகவக் வகாகளலகயானாது, பரந்தை உலகத்தில் அங்ு இருந்தை ற்ல உயி்களின் விதிலயகய 
வபாறுத்திருந்தைது. 

எதிரிககள எண்ணிக்லகயில் முந்தும், ஏராளமானா யுத்தை சாதைனாங்களடன் இருந்தைா்ககள. 

முஸ லம்ககளா, ுலறந்தை வதைாலகயினாராகவம், கபாதுமானா ஆ்யுதைங்ககள இல்லாதைவ்களாயும் 
இருந்தைனா். 

இந்தை நிலலயில் வபருமானாா் அவ்ககள ற்றிது மனாக்கிகலசத்துடன் ஆ்ண்டவனலடய 
முன்னிலலயில் இரு லககலளயும் ஏந்தியபட, “ஆ்ண்டவகனா! நீ வாக்களித்தைலதை இன்று 
நிலறகவற்றுவாயாக!” என்று கறி கவண்டக் வகாண்டா்ககள. 

அந்தை கவண்டுதைலல் வபருமானாா் அவ்ககள தைங்கலளகய மறந்து இருந்தைகதைாடு, கமலாலட ்கழ் 
விழுந்தைகபாதிலும் அலதை அறிய மாட்டா்ககள. 

எல்லாம் வல்ல இலறவா! மனாம் வநாந்தைவ்களக்ு நீ உதைவி வசக. இந்தைக் ுலறந்தை 
எண்ணிக்லகயுலடயவ்ககள எதிரிகளால் அழிக்கபபடுவா்களானாால், தூகலமயானா உகளளத்துடன் உன்லனா 
வணங்க ஒருவருகம இருக்கமாட்டா்ககள” எனா கவண்டனாா்ககள. 

இவ்வாறு வபருமானாா் அவ்ககள தைங்கலள மறந்திருக்ும் நிலலலமயில், அபூபக்க் அவ்ககள, 
“நாயககம! ஆ்ண்டவன் தைன்னலடய வாக்ுறுதிலய நிலறகவற்றுவான்” என்று கறியகபாது, “எதிரிககள 
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கதைாற்கடக்கபபட்டு ஓடவிடுவா்ககள” என்ற வசாற்ககள வபருமானாா் அவ்களின் திருவாக்கிலருந்து 
ஒலத்தைது. 

இது முஸ லம்களின் வவற்றிக்ு ஒரு முன்னாறிவிபபாக இருந்தைது. 

இிசமயம், ுலறஷிகளின் பலடயானாது மக அருகில் வநருங்கிவிட்டது 

முஸ லம்ககள முன்கனாறக்கடாது என்றும், தைங்களலடய அம்புகலளக்வகாண்கட எதிரிகலளத் 
தைடுக்ககவண்டும் என்றும் கட்டலள இடபபட்டருந்தைனா். 

கபா் வதைாடங்கியது. 
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 78. எதிரிகளின் வழ்ிற்
 ுலறஷிகளின் பலடத்தைலலவன் உத்பாவம், அபூஜஹீலும், சண்லடயில் வழ்ிற்யலடந்தைனா். 
அதைனாால் ுலறஷிககள மனாம் கலங்கி, அணியில் ுழ்பபம் கமலட்டு, நிலல வபய்ந்து தைங்களலடய 
ஆ்யுதைங்கலள எல்லாம் ்கழ் கபாட்டுவிட்டு ஓடவிட்டனா். 

அவ்களலடய ஆ்யுதைங்கலள எல்லாம் முஸ லம்ககள லகபபற்றிக்வகாண்டா்ககள. 

கபாரின் முடவில் பா்த்தைகபாது, முஸ லம்களிலடகய பதினாான்ு 

கப் வகால்லபபட்டருந்தைனா். அவ்களில் ஆ்று கப் முஹாஜரன்ககள, எட்டுபகப் அன்சாரிககள. 

ுலறஷிகளின் பக்கம் எழுபது கப் வகால்லபபட்டகதைாடு எழுபது கப் வலர 
ற்லறபிடக்கபபட்டருந்தைனா். 

வகால்லபபட்ட எழுபது கபரில் ுலறஷிகளின் முக்கிய தைலலவ்ககள எல்கலாரும் இருந்தைனா். 

ற்லறபிடக்கபபட்டவ்ககள மதீனாாவக்ுக் வகாண்டு கபாகபபட்டனா். 

அவ்களில் அல அவ்களின் சககாதைர் அ்லும், வபருமானாா் அவ்களின் ற்றிய தைந்லதை அபபாஸ  
அவ்களம் வபருமானாா் அவ்களின் மருமகன் அபுல் ஆ்லூம் இருந்தைனா். 

ஆ்யிரம் கபா் வர்களம், நறு ுதிலரபபலடயும் உணவம், ஆ்யுதைங்களம் தையங்காமல் 
வழ்ங்ுவதைற்ுப பல வசல்வந்தை்களம் ுலறஷிகளின் பக்கம் இருந்தும் கட கபாதிய ஆ்யுதைங்ககள இன்றி, 
இரண்டு ுதிலர வர்ககள, 313 கப் அடங்கிய முஸ லம் பலடயானாது அவ்கலளத் கதைாற்கடத்து வவற்றி 
வபறுவதைற்ு ஆ்ண்டவனலடய கபரருகள காரணமாும். 

லகது வசகயபபட்டவ்கலள வபருமானாா் அவ்ககள மகவம் அன்புடன் நடத்தி வந்தைா்ககள. 
அவ்கலள இருவ் நால்வராகத் கதைாழ்்களிடம் பிரித்து அனபபி, நல்லமுலறயில் அவ்கலள நடத்தும்பட 
வசால்லயிருந்தைா்ககள. 

லகதிகளக்ு உடுபபதைற்ு உலட இல்லாமல் இருந்தைது. வபருமானாா் அவ்ககள 
கட்டலளயிட்டவடன் கதைாழ்்ககள, அலனாவரும் தைங்களலடய உலடகலளக் வகாடுத்தைனா். 

பின்னா் லகதிகலள என்னா வசகவது எனா நபி வபருமானாா் கதைாழ்்களிடம் ஆ்கலாசலனா 
வசகதைா்ககள. 

எல்கலாரும் உறவினா்களாகவம் வநருங்கியவ்களாகவம் இருபபதைால், "மீட்ற்த்வதைாலகலயப 
வபற்றுக்வகாண்டு விட்டுவிடலாம்” எனா அபூபக்க் அவ்ககள கருத்து வதைரிவித்தைா்ககள.  

124



ஆ்னாால் உம் அவ்ககள, “இஸ லாத்லதைப பற்றிய அளவில், நண்ப், பலகவன், அந்நியன், 
வநருங்கியவன், உறவினான் என்ற கவறுபாட்டுக்ு இடமல்லல. அதைனாால் லகதிகலள எல்லாம் 
வகான்றுவிடகவண்டும்; ஒவ்வவாருவரும் அவரவ்களலடய வநருங்கிய உறவினாலரத் தைங்ககள 
லகயாகலகய வவட்டகவண்டும்” என்று வசான்னாா்ககள. 

இறுதியில், அபூபக்க் அவ்களின் கருத்துபபடகய, லகதிகளிடமருந்து தைலலக்ு நாலாயிரம் 
நாணயம் வதைம் வாங்கிக்வகாண்டு அவ்ககள விடபபட்டனா். 

எழுதைபபடக்கத் வதைரிந்தைவ்ககள ஒவ்வவாருவரும் பத்துபபிகளலளகளக்ு எழுதைக்கற்றுக்வகாடுத்தைால்,
விட்டுவிடுவதைாக உத்தைரவிட்டா்ககள. 

அவ்வாகற ற்ல் கல்வி கபாதித்தும் விடுதைலலயானாா்ககள. 
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 79. மீண்டும் தைாக்க வருதைல்
 இஸ லாத்துக்ுக் வகாடய விகராதைமாக இருந்தை வர்ககள பலருடன் சண்லடயில் உத்பாவம், 
அபூஜஹிலும் மாண்டுவிட்டனா். 

அதைன்பின் ுலறஷிககள அபூலூபயாலனாத் தைலலவராக்கிக் வகாண்டனா். 

அவ் தைலலவரானாதும், பத்ருப கபாரில் இறந்துகபானா ுலறஷிகளின் இரத்தைத்துக்ுப பழிவாங்க 
கவண்டயது அவருலடய கடலம எனாக் கருதினாா். இருநறு ஒட்டகபபலடயுடன் மதீனாாவக்ு வந்தைா். 
முஸ லம்களக்ு விகராதைமானா யூதை்ககள தைமக்ு உதைவவா்ககள எனாக்கருதி, அந்தைத் தைலலவரிடம் வசன்றா். 
அவரும் உதைவிபுரிவதைாக வாக்களித்து மதீனாாவின் அந்தைரங்கக் ுலறகலள எடுத்துக்கறினா். உடகனா 
அபூஸ ஃபயான் மதீனாாவின் அருகில், உகளள ஓ் இடத்லதைத் தைாக்கி, ற்ல வடுகலளயும் 
தீக்கிலரயாக்கியகதைாடு அன்சாரிகளில் ஒருவலரயும் வகான்றுவிட்டா். தைம்முலடய சபதைம் 
நிலறகவறுவதைற்ு இதுகவ கபாதுமானாது என்று எண்ணிக்வகாண்டா். முஸ லம்ககள விஷயம் அறிந்தைதும் 
ஆ்வலர பின் வதைாட்ந்தைனா் அலதை அறிந்தைதும் அபூலூபயான் ஒடத்வதைாடங்கிவிட்டா். 

ஒடயகவகத்தில், உணவக்காகக் வகாண்டு வந்திருந்தை மாவ மூட்லடகலள விட்டுவிட்டு ஓடனாா். 
அவற்லற முஸ லம்ககள லகபபற்றிக்வகாண்டா்ககள. 

அந்தை மாவக்ு அரபியில் ஸ வக் என்று வபய். அதைனாால் இிசண்லடக்ு 'ஸ வக்' சண்லட என்று 
வபய் உண்டாயிற்று. 
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 80. புதைல்விய் திருமணம்
 இந்தை வருடத்தில் வபருமானாா் அவ்களின் ுமாரத்தி பாத்திமா நாிற்யா் அவ்ககள, 
அல்லயல்லாஹூ அன்ஹூ அவ்களக்ுத் திருமணம் வசகது வகாடுக்கபபட்டா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள தைங்ககள மகளக்ு ஸ திரதைனாமாக கதைால் படுக்லக, கதைால் கசா, இரண்டு 
திரிலகககள இரண்டு மண்பாலனாககள ஆ்கியவற்லறகய அளித்தைா்ககள. 

இகதை வருடத்தில்தைான் ரமலாவினலடய கநான்பு கடலமயாக்கபபட்டது. கநான்பு முடந்தை மறுநாகள
'ஈதுல்ஃபித்ரு என்னம் வபருநாளாகக் வகாண்டாடப வபற்றது, தைவிரவம் ஃபித்ரா, (லதைக்கா) தை்மங்ககள 
வசகயும் முக்கிய காலமாகவம் கலடபபிடக்கபவபற்றது அவ்ககள வசாற்வபாழிவ நிகழ்த்தியதும் இந்தை 
வருடத்திகலதைான் என்பது ுறிபபிடத்தைக்கது (ுத்பாி வசாற்வபாழிவ). 
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 81. பலகவ்ககள மீண்டும் தையாராுதைல்
 அரபு நாட்டல் ஒரு வகாலலயின் காரணமாக பல ஆ்ண்டுககள வலர நீடத்து நிற்கக்கடய சண்லட 
கதைான்றிவிடும். அதைனாால் எத்தைலனாகயா ுடும்பங்ககள நாசமாும். 

கதைால்வியுற்றவ் பழிவாங்ுலதைத் தைம் முக்கிய கடலமயாகக் கருதுவா். பழிவாங்காமல் அவ் உயி்
வாழ்வது அரிது. 

முன்னா், இபனல் ஹல்ரம என்பவ் வகாலலயுண்ட கபாது அதைற்ுப பழிவாங்ுவதைற்காக மக்கா 
நகரம் முழுவதுகம புறபபட்டுி வசன்றது. அது  ‘பத்ரு' யுத்தைத்தில் வந்து முடந்தைது. ஆ்னாால், அதில் உண்டானா
கசதைகமா அவ்களக்ுகள எரிந்து வகாண்டருந்தை பலகத்தீலய கமலும் அதிகமாக வள்த்துவிட்டது. 

மக்காவிலருந்தை ுலறஷி பிரபுக்களில் முக்கியமானாவ்ககள எல்லாம் அந்தைி சண்லடயில் 
மாண்டுவிட்டதைால், ஒவ்வவாரு வட்டலும் பழிக்ுப பழிவாங்ககவண்டும் என்ற எண்ணம் கமகலாங்கி 
இருந்தைது. 

பத்ருி சண்லடயின்கபாது, சரக்ுகலள வடாம் கதைசத்துக்ுக்வகாண்டு வசன்று அங்ு விற்பலனா 
வசகது அதிக இலாபத்லதைி சம்பாதித்து திரும்பிய ுலறஷி வ்த்தைகக் கட்டத்தினா் அவரவருக்ு உரிய 
மூலதைனாத்லதை மட்டும் திருபபிக்வகாடுத்துவிட்டு இலாபம் அலனாத்லதையும் வபாதுநிதியாக லவத்தைனா். 

பத்ருி சண்லடயில் மாண்டவ்களின் இறுதிி சடங்ுககள யாவம் முடந்தை பிறு, ுலறஷிககள தைங்ககள
ககாரிக்லகலய நிலறகவற்ற ஆ்யத்தைமாயினா். 

ுலறஷிகளில் முக்கியமானாவ்ககள ற்லரும், அபூஜஹிலுலடய மகன் இக்ரிமாவம், பத்ருப கபாரில் 
தைங்களலடய வநருங்கிய உறவினா்கலள இழ்ந்திருபபவ்கலள எல்லாம் கட்டக்வகாண்டு 
அபூலூபபியானிடம் தூது வசன்றனா். 

அவரிடம், “முஹம்மது நம் இனாத்தைவலரக் கருவறுத்துவிட்டா். ஆ்ககவ, பழி வாங்ுவதைற்ு 
இதுதைான் சந்தை்பபம், வியாபாரத்தில் கிலடத்தை இலாபத்வதைாலகலய இதைற்ுி வசலவ வசகயகவண்டும் 
என்று நாங்ககள அபிபபிராயபபடுகிகறாம்” என்று வசான்னாா்ககள. 

அபூலூற்பபியானம் அவ்களின் கருத்லதை மகிழ்ிற்கயாடு ஒபபுக்வகாண்டா். 

முஸ லம்களம் பலம் வாகந்தைவ்ககளதைாம் என்பலதைப பத்ருப கபாரின்கபாது ுலறஷிககள 
நன்கறிந்தைா்ககள. ஆ்லகயால், தைுந்தை ஆ்யுதைத்கதைாடு கபாகத் தைாக்ககவண்டும் என்று கருதி, கவண்டய 
ஏற்பாடுகலளத் தீவிரமாகி வசகதைா்ககள. 

ுலறஷிகளில் பிரபலமானா இரண்டு கவிஞ்கலளக்வகாண்டு அரபிய்களின் ஊகக்கத்லதைக் 
கிளபபிவிடக்கருதி, சற்றுபபுறங்களக்ு அவ்கலள அனபபி, கவிலதைகளால் மக்கலள தூண்டி வசகதைனா். 

அக்காலத்தில் கபா் வர்கலளத் தூண்டுவதைற்காக வபண்களம் கபா்க்களத்துக்ுப கபாவது உண்டு.
கபா்முலனாக்ுப வபண்ககள வந்துவிட்டால், எங்கக தைங்கலளக் ககவலமாக எண்ணிவிடுவா்ககளா என்று 
கருதி அரபி வர்ககள தைங்ககள உயிலரப வபாருட்படுத்தைாமல் கபா் புரிவா்ககள. 
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மக்காவில் தைங்ககள மக்ககள இழ்ந்திருந்தை வபண்ககள பல் பழிவாங்கிய பின்னாகர அலமதியுடன் 
இருபபது எனாி சபதைம் கமற்வகாண்டு, கபா்வர்ககளாடு கபா்க்களத்துக்ுப புறபபட்டுி வசன்றனா். 

வபருமானாா் அவ்களின் வபரிய தைந்லதையானா அபபாஸ  அவ்ககள முஸ லமாகி, மக்காவிகல 
இருந்தைா்ககள. ஆ்ககவ, மக்காவில் நிகழும் வசகதிகலள எல்லாம் அவ்வபகபாது விவரமாக எழுதி, ஒரு 
தூதுவ் மூலமாக வபருமானாா் அவ்களக்ு அனபபினாா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள, வசகதிலய அறிந்தைதும் ஹிஜரி மூன்றாவது வருடம், ஷவ்வால் மாதைத்தில், 
ுலறஷிகளின் வருலகலய அறிந்துவருமாறு இரண்டு உளவாளிகலள அனபபினாா்ககள. அவ்ககள கபாக 
வந்து,  ‘ ுலறஷிககள ஏராளமானா பலடயுடன் மதீனாாவக்ு அருகில் வந்து விட்டதைாக அறிவித்தைனா். 
பலடகளின் எண்ணிக்லகலயயும் அறிந்து வந்து வதைரிவித்தைா்ககள. 

ுலறஷிகளின் பலடவயடுபபு வநருங்கியலதை அறிந்தை முஸ லம்ககள வபரிதும் கவலல அலடந்தைனா். 

எதிரிகளின் வருலகலயக் கண்காணிபபதைற்காக பகளளிவாசலன் வாயிலல் ஆ்யுதைபாணிகளாக 
இருவ் காத்துக் வகாண்டருந்தைனா். 
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 82. வபருமானாா் கண்ட கனாவ
 வபருமானாா் அவ்ககள காலலயில் கதைாழ்்கலள அலழ்த்து ஆ்கலாசலனா வசகதைா்ககள. 

இிசண்லடபற்றி தைாங்ககள கண்ட கனாவகலள விரிவாக எடுத்துக் கறினாா்ககள. 

 ‘தைங்களலடய வாளின் நுனி ற்றிது முறிந்துவிட்டதைாகக்' கண்டா்ககள. அதைன் பயனாாகத் தைங்களக்ுி 
ற்றிது நஷடம் உண்டாும் என்று விளக்கம் கறினாா்ககள. 

 ‘தைங்களலடய திருக்கரங்கலள ஒரு கவசத்தில் கபாட்டருபபதைாகக் கண்டா்ககள - கவசமானாது 
மதீனாா என்றும், மதீனாா பத்திரமானா இடமாக இருபபதைால், அதைற்ுகள இருந்துவகாண்கட சண்லட 
வசகயகவண்டும் என்பது கருத்து' என்றும் கறினாா்ககள. 

 ‘ற்ல பசக்ககள அறுக்கபபட்டுக் வகாண்டருபபதைாகக் கண்டா்ககள 

அதைற்ு தைங்கலளி கச்ந்தைவ்களில் ற்ல் வகால்லபபடுவா்ககள என்று வபாருகள உலரத்தைா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்களின் கருத்து மதீனாாவக்ுகள இருந்கதை தைற்காபபுி சண்லட வசகயகவண்டும் 
என்பகதை யாும். 

வபண்கலள அருகிலுகளள ககாட்லடகளக்ு அனபபிவிட்டு, ஆ்ண்ககள எல்கலாரும் நகரில் 
இருந்துவகாண்கட சண்லட வசகயகவண்டும் என்று கதைாழ்்களில் முக்கியமானாவ்ககள பலரும் 
கறினாா்ககள, 

பத்ரு கபாருக்ுப பிறு வவளிகய முஸ லமானாவரும், அந்தைரங்கத்தில் முஸ லம்களக்ுப 
பலகவராகவம் இருந்தை அபதுல்லாஹ் இபன உலபயும், எந்தை அபிபபிராயத்லதையும் வவளிபபலடயாகி 
வசால்லாதைவ். ஆ்னாாலும் அவரும் எதிரிகளின் பலம் அதிகமாயிருபபதைால், திறந்தை வவளியில் 
பலகவ்கலள எதி்த்துபகபாரிடக்கடாது என்று கறினாா். 

பத்ருி சண்லடயில் கலந்துவகாகளளாதை வாலப்ககள ற்ல் நகலரவிட்டு வவளிகய கபாக 
எதிரிகலளத் தைாக்ககவண்டும் எனா ஒரு மனாதைாகி வசான்னாா்ககள. 
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 83. இருதைரபபிலும் அணிவுபபு
 வபருமானாா் அவ்ககள, தைங்ககள கருத்துக்ு மாறாக, வபரும்பான்லமயானாவ்களின் கருத்துக்ு ஏற்ப, 
வட்டனகள வசன்று கபா்க் கவசத்லதை அணிந்துவகாண்டு வவளிகய வந்தைா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள கருத்துக்ு மாறாகி வசகயும்பட நம்மால் ஏற்பட்டுவிட்டகதை எனா 
எல்கலாரும் வருந்தி, அவ்களிடம், “எங்ககள அபிபராயத்லதை லகவிட்டு விடுகிகறாம்” என்று கறினாா்ககள. 

“இனித் திட்டத்லதை மாற்றுவது அழ்கல்ல” என்று வபருமானாா் கறிவிட்டா்ககள. 

  *** 

 

 தைங்ககள பலடயுடன் ுலறஷிககள மதீனாாவக்ு இரண்டு லமல் தூரமுகளள  ‘உஹத்’ என்னம் ுன்றின் 
அடவாரத்தில் கடாரம் அடத்துத் தைங்கிவிட்டா்ககள. 

  *** 

 

 ஹிஜர மூன்றாவது வருடம் ஷவ்வால் மாதைம் பத்தைாம் கதைதி வவகளளிக்கிழ்லம, ஜூம்ஆ்த் வதைாழுலக 
முடந்தைதும், வபருமானாா் அவ்ககள ஆ்யிரம் கதைாழ்்களடன் மதினாா நகலரவிட்டுப புறபபட்டா்ககள. 

அபதுல்லாஹ் இபன உலப தைம்கமாடு முந்நறு கபலரக் வகாண்டு வந்திருந்தைா். ஆ்னாால் வகாஞ்ச 
தூரம் வசன்றதும், “வபருமானாா் என் அபிபபிராயபபட நடத்தைவில்லலகய” என்று வசால்லத் தைம்முலடய 
பலடலய திருபபிக்வகாண்டு கபாகவிட்டா். 

அபவபாழுது வபருமானாாருடன் எழுநறு வர்ககள மட்டுகம இருந்தைனா். அவ்களில் நறு கப் 
மட்டும் கவசம் அணிந்திருந்தைனா். 

ற்றுவ்கலள எல்லாம் திரும்பிப கபாும்பட, வபருமானாா் அவ்ககள கட்டலளயிட்டா்ககள. 

பலடககள உஹத் வந்து கச்ந்தைதும், உஹத் ுன்லற முஸ லம்களக்ுப பின்புறமாக லவத்துப 
பலடகலள அணிவுத்தைா்ககள. அக்ுன்று தைங்களக்ுப பக்க பலமாக இருக்ும் என்று அவ்வாறு 
வசகதைா்ககள. 

முஸ அப இபன உலம் என்பவலரக் வகாட பிடக்ும் கவலலயில் நியமத்தைா்ககள. 

லூலப் இபன அவ்வாம் என்பவ் பலடத்தைலலவராக நியமக்கபபட்டா். 
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ஹம்லா அவ்ககள கவசம் அணியாதை பலடகளக்ுத் தைலலவராக அலமக்கபபட்டா்ககள. 

முஸ லம் பலடக்ுப பின்புறத்திலுகளள உஹத் ுன்றில் ற்று கணவாக ஒன்று இருந்தைது. அதைன் 
வழியாக ுன்றின் பின்புறமருந்து பலகவ்ககள வரக்கடும். ஆ்தைலால், பாதுகாபபிற்காக அம்பு எககவா் 
ஐம்பது கபலர அங்கக நிறுத்தி, “சண்லட வவற்றியலடந்தைாலும், கதைால்வியுற்றாலும் அவ்ககள அந்தை 
இடத்லதை விட்டு நகரக்கடாது” எனாப வபருமானாா் அவ்ககள கண்டபபானா உத்தைரவ இட்டருந்தைா்ககள. 

  **** 

 

 ுலறஷிககளா பத்ருிசண்லடயில் அனபவம் அலடந்தைவ்ககள. ஆ்தைலால் இபவபாழுது 
முழுலமயானா தையா் நிலலயில் வந்திருந்தைா்ககள. பலடகலள ஒழுங்காக அணிவுத்திருந்தைனா். 
பத்ருபகபாரில் மாண்ட வலதின் ுமார் காலத் பலடயின் வலதுபுறத் தைளபதியாக இருந்தைா். 

அபூஜஹிலன் ுமார். இக்ரிமா இடது புறத் தைளபதியானாா். 

மத்தியப புதியின் ுதிலர வர்களக்ுத் தைலலவராக லபவான் இபன உலமயா 
ஏற்படுத்தைபபட்டா். 

அம்பு எககவா்கலள கவறு புதியில் ஒதுக்கி லவத்திருந்தைனா். 

அவற்யமானா சந்தை்பபத்தில், உதைவவதைற்காக இருநறு ுதிலரப பலடலயத் தைனியாக 
லவத்திருந்தைனா். 
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 84. கடுலமயானா கபா்
 பத்ருப கபாரில் மாண்டவ்களக்ுப பழிவாங்க கவண்டும் என்பதைாகக் ுலறஷிபவபண்ககள 
பாடல்ககள பாடக்வகாண்டும், முரச ஒலத்துக்வகாண்டும் யுத்தைக் களத்தில் இறங்கினாா்ககள. 

  *** 

 

 அபூ ஆ்மீ் என்பவ் மதீனாாவாற்; மக்களின் மதிபலபப வபற்றவ். வபருமானாா் அவ்ககள 
மதீனாாவக்ு வந்தைதும், அவ் மதீனாாலவ விட்டு மக்காவக்ுப கபாக வற்க்கலானாா். அவ் இபவபாழுது 
இருநறு ுலறஷி வர்களடன் கபா்க்களத்தில் முன்கனா வந்தைா். 

தைாம் முன்கனாறி வந்தைால் மக்ககள, வபருமானாா் அவ்கலளக் லகவிட்டு, தைம்முடன் கச்ந்து 
வகாகளவா்ககள என்ற சபலம் அவருக்ு இருந்தைது. அந்தை கநாக்கத்கதைாடு அன்லாரி முஸ லம்கலளப பா்த்து, 
“நீங்ககள என்லனா அறிவ்களா? நான்தைான் அபூஆ்மீ்!” என்று கறினாா். 

அன்லாரிககள, “ஆ்ம், துகராகிகய! உம்லம நாங்ககள நன்றாக அறிகவாம். உம்முலடய விருபபம் 
நிலறகவறாமல் இருக்கட்டும்!” என்று பதிலட வகாடுத்தைா்ககள. 

  *** 

 

 ுலறஷிகளின் வகாடலயப பிடத்துக்வகாண்டருந்தை தைல்ஹா என்பவ் அணிலய விட்டு வவளிகயறி,
முஸ லம்கலளப பா்த்து, “இறந்தை உங்ககள வர்ககள சவ்க்கத்திலும்,எங்ககள வர்ககள நரகத்திலும் 
இருக்கிறா்ககள என்று நீங்ககள வசான்னாால் நீங்ககள வபாகய்ககள, உண்லமயில் இக்கற்லற உங்களில் 
நம்புபவ் யாகரனம் இருந்தைாலும் வாருங்ககள என்கனாாடு கபாருக்ு!” என்று சவால் விட்டா். 

அடுத்தை கணம் ஹல்ரத் அல அவ்ககள. 

“நான் அவ்வாறு வசககவன்!” என்று கறி, உடகனா வாளால் வற்னாா்ககள தைல்ஹா மாண்டு வழ்ந்தைா்.  

அதைன்பின், அவருலடய மகன் உதுமான் அக்வகாடலயப பிடத்துக் வகாண்டருந்தைா். அவலர 
ஹம்லா அவ்ககள வாளால் வற்யதும் அவரும் அங்கககய வழ்ந்தைா். ுலறஷிகளக்ுக் ககாபம் முதியாகி,
அலனாவரும் ஒன்று கச்ந்து களத்தில் இறங்கினாா்ககள. 

  *** 
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 அரபு நாட்டல், அபூதுஜானாா வரத்தில் கப் வபற்றவ். சண்லடயின் வதைாடக்கத்தில் வபருமானாா் 
அவ்ககள தைங்ககள திருக்கரத்தில் வாலள எடுத்து, “இதைன் கடலமலயி சரிவ நிலறகவற்றுபவ்ககள யா்?” 
என்று ககட்டா்ககள. 

அதைற்ுப பல் லககலள உய்த்தினா். எனினம், அபூதுஜானாாவக்கக அந்தைப வபருலம கிலடத்தைது. 

வபருமானாா் அவ்களின் ற்றபபுமக்க வாகள தைமக்ுக் கிலடத்தை வபருலமயால் வபருமதைங்வகாண்டு,
தைலலயில் ற்வபபுத் தைலலபபாலகலய அணிந்து உடலல அபபடயும் இபபடயும் வலளத்து 
வவளிகயறினாா். 

அவலரபபா்த்து வபருமானாா் அவ்ககள, “இவ்விதைமானா நலட ஆ்ண்டவனக்ுப பிரியமானாது 
அல்ல; ஆ்னாால், இந்தை கநரத்தில் இது ஆ்ண்டவனக்ுப பிரியமானாது தைான்!” என்று கறினாா்ககள. 

  *** 

 

 ஹல்ரத் ஹம்லா, அல, அபூதுஜானாா ஆ்கிய மூவரும் ுலறஷிகளின் பலடயினகள பாகந்து, 
அணிஅணியாகக் காலவசகது வகாண்கட கபானாா்ககள, 

அபூதுஜானாா பலகவ்களின் பலடகலள வவட்ட வழ்த்தி, முன்கனாறிக்வகாண்டருந்தைா். 

இஸ லாத்தின் வகாடய விகராதியானா, ஹ்ந்தைா (அபூஸ ற்பயானின் மலனாவி) அபூதுஜானாாவின் முன் 
எதி்பபட்டா். அவலரக் வகால்வதைற்ு வாலள உய்த்தினாா். ஆ்னாால், தி்டவரன்று. வபருமானாா் 
அவ்களின் வாளின் வபருலமலய ஒரு வபண்ணிடம் காட்டுவதைா என்ற எண்ணம் கதைான்றி, உய்த்திய 
வாலள தைாழ்த்திவிட்டா். 

ஹம்லா அவ்ககள இரு லககளிலும் வாகளந்தி, அணி அணியாக வவட்டி சாகத்துக்வகாண்கட 
வசன்றா்ககள. அபகபாது ுலறஷிகளின் அடலம வஹ்ஷி என்னம் அபிசீனிய கதைசத்தைவ் அவ்ககள மீது கண்
லவத்துக்வகாண்டருந்தைா். ஹம்லாலவ வவட்ட வழ்த்திவிட்டால் அவருக்ு விடுதைலல அளிபபதைாக, 
அவருலடய எஜமானா் வாக்களித்திருந்தைா். 

ஹல்ரத் ஹம்லா வநருங்கி வரும்கபாது, அவ்ககளமீது ற்றிய ஈட்ட ஒன்லற வற்னாா் வஹ்ஷி; அதைன் 
தைாக்ுதைலால் ஹம்லா (ரல) அவ்ககள கால்ககள தைடுமாறி விழுந்து, உயி் நீத்தைா்ககள. 

வகாட பிடத்துக்வகாண்டருந்தை ுலறஷிகளில் பல் வகால்லபபட்டனா். ஆ்னாாலும், ஒருவ் பின் 
ஒருவராகத் தைங்ககள வகாட ்கழ் விழ்ாமல் பிடத்துக் வகாண்டருந்தைனா். 

அல அவ்ககள அபூதுஜானாா ஆ்கிய இருவரின் இலடவிடாதை தைாக்ுதைலனாால் ுலறஷிகளின் பல 
அணிககள அழிந்துகபாயினா. ுலறஷிபபலடயினாரின் ஊகக்கம் ுன்றியது; அவ்ககள தைலலவ்களலடய 
மனாமும் தைள்ந்து விட்டது. பாடல்ககள இலசத்து உற்சாக மூட்டக் வகாண்டருந்தை மாதை்ககள நம்பிக்லக 
இழ்ந்து பின்னாலடந்தைா்ககள. 

எதிரிககள பின்வாங்ுவலதை அறிந்தைதும் அவ்களலடய வபாருகளகலளக் லகபபற்றுவதைற்காக, 
முஸ லம் பலட தைங்ககள இடத்லதைவிட்டு முன்கனாறிி வசன்றது. அலதைபபா்த்து, கணவாகப பாலதைலயப 
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பாதுகாவல் வசகது வகாண்டருந்தை அம்பு எககவாரும் தைங்ககள இடத்லதை விட்டுப வபய்ந்து, வசல்லத் 
வதைாடங்கினாா்ககள. அவ்களின் தைலலவ் அபதுல்லாஹ்-இபன-ஜூலப்,[1] வபருமானாா் அவ்களலடய 
கட்டலளபபட அவ்கலள எவ்வளகவா தைடுத்தைா்; ஆ்னாால் அவ்ககளா நிற்கவில்லல. அதைனாால் 
கணவாகப பாலதையானாது பாதுகாபபற்றதைாயிற்று. 

அலதைக் ுலறஷிகளின் பலடத்தைலலவ் காலத் கண்டு, ுன்றின் பின்புறமாக வந்து தைாக்கினாா். 
அந்தைப பாலதையில் அபதுல்லாஹ் இபன ஸ லபரும் அவருடன் ற்லரும் கச்ந்து தைடுத்தும் 
பயன்படவில்லல. அவ்ககள அலனாவரும் வவட்டுபபட்டனா். அதைனாால் கணவாகபபாலதை தைடுபபா் 
இல்லாமல் வழி திறக்கபபட்டருந்தைது. 

காலத் அவ்வழியாக, ுதிலர வர்களடன் வந்து, முஸ லம் பலடலயப பின்புறமாக நின்று 
தைாக்கினாா். 

ுலறஷிகளின் வபாருகளகலளக் வகாகளலளயிட்டுக் வகாண்டருந்தை முஸ லம் பலடககள பின்புறம் 
திரும்பிப பா்த்தைகபாது, ுலறஷிகளின் ுதிலரபபலட வாகளந்தி, முஸ லம் பலடலயத் தைாக்கிக் 
வகாண்டருந்தைது. 

பின்வாங்கிி வசன்று வகாண்டருந்தை ுலறஷிகளின் பலடகயா காலத் தைாக்ுவலதைக் காணவம் 
திரும்பி முன்புறம் தைாக்கினா. 

இருபுறமும் தைாக்ுதைல் நிகழ்கவ, தி்டவரனா உண்டானா ுழ்பபத்தினாால், இரண்டு பலடகளம் 
தைங்கலளி கச்ந்கதைா் அயலா் என்ற கவறுபாடு இல்லாமல் தைாக்கிக் வகாண்டனா். 

  ↑ ஹல்ரத் அபதுல்லாஹ் இபனஸ லப் அல்ல இங்ு ுறிபபிடபபடுபவ்ககள, அஸ மா 
நாிற்யாருக்ும் ஹல்ரத் ஸ லபருக்ும் மகனாாராகிய அபதுல்லாஹ் இபன லூலபருக்ு உஹதுப 
கபாரின்கபாது மூன்று வயதுதைான். கமகல வசால்லபபட்டுகளள இபன ஜுலப் ப்ன தைஃலபா 
ககாத்திரத்லதைி சா்ந்தைவ்ககள; இபகபாரில் ஷஹீதைானாா்ககள. 
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 85. வபாகயானா வதைந்தி
 சண்லட நலடவபற்றுக்வகாண்டருக்கிறது. முஸ லம் வகாடலயத் தைாங்கிக் வகாண்டருந்தை 
முஸ அபுபன உலம் என்பவ் ுலறஷி ஒருவரால் வகால்லபபட்டா். 

வகால்லபபட்டவகரா ஏறக்ுலறய வபருமானாா் அவ்கலளபகபான்ற முகத்கதைாற்றம் உகளளவ். 
அதைனாால், வபருமானாா் அவ்ககள உயி் துறந்துவிட்டதைாக ுலறஷி வர்களில் ஒருவ் கக்ுரலட்டா். 

அந்தைி சபதைத்லதைக் ககட்டதும், முஸ லம்ககள அணியில் பரபரபபும், ுழ்பபமும் கமலட்டனா. வபரிய 
வர்களின் லககளம், கால்களம் நடுங்கத் வதைாடங்கினா. இத்தைலகய ுழ்பபத்தில், முன்னாால் இருந்தை 
அணியானாது பின்னாால் இருந்தை அணியின்மீது விழுந்து, வபரிய கலக்கம் அலடந்தைது. 

வபருமானாா் அவ்ககள திரும்பிப பா்த்தைகபாது, அணியின் ஒரு புதியில் பதிவனாாருவ் மட்டுகம 
நின்றா்ககள. அவ்களில் ுறிபபிடத்தைக்கவ்ககள அல அவ்ககள, அபூபக்க் அவ்ககள முதைலாகனாா். 

இந்தைக் ுழ்பபத்திலும் கலக்கத்திலும் பல் லதைரியத்லதை இழ்ந்துவிட்டனா். வர்ககள பல் 
சண்லடவசகது, அங்கங்கக விழுந்து கிடந்தைா்ககள. 

அல அவ்ககள வாலள வற்யவாறு எதிரியின் அணியினகள புுந்தைா்ககள. ஆ்னாால், வபருமானாா் 
அவ்ககள இருக்ும் இடம் வதைரியவில்லல. 

அனாஸ  இபன மாலக் அவ்களின் ற்றிய தைந்லதையானா அனாஸ இபன நல்ரு சண்லட வசகது 
வகாணகட முன்கனாறிி வசன்றா்ககள. அபவபாழுது உம் அவ்ககள ுழ்பபத்தில்,லகயிலுகளள ஆ்யுதைத்லதைக் 
்கழ் எறிந்து விட்டருபபலதைக் கண்டு, “இங்கக என்னா வசகது வகாண்டருக்கிி்ககள?" என்று ககட்டா். 

“இபகபாது சண்லட வசகது என்னா பயன்? வபருமானாா் அவ்ககளா உயி் துறந்து விட்டா்ககள?” 
என்று உம் கறினாா்ககள. 

“அவ்களக்ுப பின் நாம் உயிருடன் இருந்து என்னா வசகயபகபாகிகறாம்?” என்று கறிக்வகாண்கட
பலடக்ுகள புுந்து சண்லட வசகது நல்ரு உயி்துறந்தைனா். அவ்களின் உடலலப பா்த்தைகபாது வாகளகளம்,
ஈட்டகளம், அம்புகளம் பாகந்து எழுபதுக்ு கமற்பட்ட காயங்ககள காணபபட்டனா. அவ்களலடய 
சககாதைரிலயத் தைவிர எவரும் அவ்கலள அலடயாளம் கானா இயலவில்லல. அபவபண்மணி கடத் தைம் 
சககாதைரரின் விரல்கலள லவத்கதை அலடயாளம் வசான்னாா். 
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 86. இருகள விலகியது
 முஸ லம் வர்ககளா வதைாட்ந்து கபாரிட்டுக் வகாண்டருக்கிறா்ககள. எனினம் அவ்களலடய 
கவனாம் முழுவதும், வபருமானாா் எங்கக இருக்கிறா்ககள என்பதிகலகய இருந்தைது.  

வபருமானாா் அவ்ககள கவசம் அணிந்திருந்தைதினாால், அவ்களலடய க்லமயானா கண்ககள 
மட்டுகம வதைரிந்தைனா. அலதைக் கண்ட கஃபுபன மாலக் என்பவ், “ முஸ லம்ககள! நாயகம் இங்கக 
இருக்கின்றா்ககள” என்று ுரல் எழுபபினாா். அலதைக் ககட்டதும், முஸ லம் வர்ககள எல்கலாரும் அந்தைப 
பக்கமாக விலரந்து வசன்றனா். அவ்ககள கபாவலதைக் கண்ட ுலறவிகளம் தைங்ககள பலடகலள அந்தைப 
பக்கமாகத் திருபபினாா்ககள. இலதைக் கண்ண்ற்ற நாயகம் அவ்ககள, “இலறவா! இவ்ககள எங்களக்ு கமகல 
கபாக விடக்கடாகதை” என்று பிரா்த்தித்தைா்ககள. இதைனாால் ஹல்ரத் உமரும், இன்னம் ற்ல “முஹாஜ்” 
கதைாழ்்களம், ுலறஷியலர எதி்த்துத் தைாக்கி ுன்றின் ்கழ் பின்வாங்கி வசகதைா்ககள. 
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 87. உயி்த் தியாகம்
 சண்லட நலடவபற்றுக்வகாண்டருக்ும்கபாது,ஒரு சமயம் ுலறஷிகளின் பலட வபருமானாாரின் 
பக்கமாகத் தைாக்கத் வதைாடங்கியது. தைாக்ுதைல் பலமாக இருந்தைது. 

அபவபாழுது வபருமானாா் அவ்ககள, “எனாக்காக உயி் வகாடுபபவ்ககள யா்?” என்று ககட்டா்ககள. 

லயாத் இபன ஸ கன் என்பவ் ஐந்து அன்லாரிகளடன் வபருமானாா் அவ்ககள எதிகர வந்து, 
“அந்தைி கசலவலய நான் ஏற்கிகறன்” என்றா். 

அவரும் அவருடன் வந்தை கதைாழ்்களம், வபருமானாா் அவ்கலளப பாதுகாபபதைற்காக வரமாகி 
சண்லடயிட்டனா். ஒருவ் பின் ஒருவராக அவ்ககள உயி் துறந்தைனா். அந்கநரம் முஸ லம் பலடவர்ககள 
திரும்பி வந்தைனா். பலகவ்கலளப பின் வாங்கி வசகதைனா். 

எலயாதியின் உடலல, அருகில் வகாண்டு வருமாறு வபருமானாா் அவ்ககள கட்டலளயிட்டா்ககள. 
அபவபாழுது அவ் ுற்றுயிராக இருந்தைா். ஸயாதின் தைலலலய, நீட்டய தைங்ககள கால்மீது தைாங்ுதைலாக 
லவத்துக்வகாண்டா்ககள அந்தை நிலலயிகலகய ஹல்ரத் லயாதின் உயி் பிரிந்தைது. 
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 88. ககடயமாக நின்று காத்தைனா்
 ுலறஷிககள வர்களகள வபய் வபற்ற அபதுல்லா இபன கமீயா என்பவ் முஸ லம் அணிகலள, 
வாளினாால் வவட்டக்வகாண்கட முன்கனாறி, நபி வபருமானாாரின் சமீபமாக வந்து, லகயிலருந்தை வாலள 
வபருமானாாருக்ு எதிராக வற்னாா். அந்தை வாகள வபருமானாா் அவ்களின் கவசத்தில் பட்டுக் கவசம் 
உலடந்தைது. அதைன் இரண்டு துண்டுககள முகத்திற்ுகள புுந்தைனா. வபருமானாா் அவ்ககள தைலலயிலும் 
காயம்பட்டு, ஒரு பல்லும் உலடந்தைது. அகதை சமயம் நாலா பக்கங்களிலருந்தும் வபருமானாாலரக் 
ுறிலவத்து வாகளககள வசபபட்டனா. அம்புககள எகயபபட்டனா. 

அலதைக்கண்ட முஸ லம் வர்ககள வபருமானாா் அவ்கலளி சற்றி வலளத்து நின்று வகாண்டா்ககள. 

அபூதுஜானாா நாயகத்லதை மலறத்து நின்றுவகாண்டு, தைம் உடலலகய அவ்களக்ுக் ககடயமாக்கிக் 
வகாண்டா். எதிரிகளின் அம்புககள அவருலடய முதுகிகலகய பட்டுக் வகாண்டருந்தைனா. 

தைல்ஹா அவ்ககள எதிரிகளின் வாகள விசக்கலளத் தைம் லகயினாாகலகய தைடுத்துக் வகாண்டருந்தைனா். 
அத்னாால், அவருலடய ஒரு லக வவட்டபபட்டுக் ்கழ் விழுந்தைது. இறுதியாக, ுலறஷிகளின் பக்கமருந்து 
இரண்டு வாகளககள ஒகர சமயத்தில் அவ்ககள மீது வசபபடகவ, அவ்ககள மூ்ிற்த்துக் ்கழ் விழுந்தைா்ககள. 

உடகனா அபூபக்க் அவ்ககள வசன்று முகத்தில் தைண்ணி வதைளித்தைா்ககள. 

ற்றிது கநரத்தில் மூ்ிலச வதைளிந்தை தைல்ஹா அவ்ககள அபூபக்க் அவ்களிடம், “நாயகத்தின் 
நிலலலம எபபட இருக்கிறது?” என்று ககட்டா்ககள. 

“வபருமானாா் அவ்ககள நலமாக இருக்கிறா்ககள. அவ்ககள என்லனாத் தைங்களிடம் 
அனபபிலவத்தைா்ககள” என்று கறினாா்ககள அபூபக்க் அவ்ககள.  

அவ்வா்த்லதைகலளக் ககட்டதும் தைல்ஹா, “புகழ் எல்லாம் அல்லாஹ்வக்கக. இந்தை நற்வசகதிக்ுப 
பின் எத்தைலகய துன்பம் கநரிட்ட கபாதிலும், எனாக்ு அது எளிதைாககவ இருக்ும்” என்று முகமல்ிற்கயாடு
கறினாா்ககள. 

வபருமனாாலர கநாக்கி, ுலறஷிககள அம்புகலள எகது வகாண்டருந்தைா்ககள. 

அபவபாழுது வபருமானாாரின் திருவாயிலருந்து “ஆ்ண்டவகனா என்னலடய சமூகத்தைா்கலள 
மன்னிபபாயாக! அவ்ககள அறியாலமயில் ஆ்ழ்ந்து கிடக்கிறா்ககள” என்ற வசாற்ககளதைாம் 
வந்துவகாண்டருந்தைனா. 

அனாஸ  அவ்களின் வநருங்கிய உறவினாரானா அபூதைல்ஹா என்பவகள தைம்முலடய ககடயத்லதைக் 
வகாண்டு வபருமானாா் முகத்தின் முன் பிடத்து. எதிரிகளின் அம்பு தைாக்காதைவாறு மலறத்துக் வகாண்டனா். 
வபருமானாா் அவ்ககள எதிரிகளின் பக்கமாக தைங்ககள தைலலலய உய்த்திப பா்த்தைா்ககள. அபவபாழுது 
அபூதைல்ஹா, வபருமானாா் அவ்களிடம் “தைங்ககள தைலலலய உய்த்தைாமல் இருக்ககவண்டும். உய்த்தினாால் 
அம்புககள பாயலாம். என்னலடய மா்லப உங்களக்ு முன்கனா லவத்திருக்கிகறன்” என்று கறினாா். 
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 89. வசான்னாபடகய நடந்தைது
 வபருமானாா் அவ்ககள தைங்கலளி கச்ந்தைவ்களடன் அருகில் இருந்தை ுன்றின்மீது ஏறினாா்ககள. 

அலதைக் கண்ட அபூலூபயான் தைம்முலடய பலடகலளயும் அந்தைக் ுன்றின் அருகில் வகாண்டு 
வசல்ல முயன்றா். ஆ்னாால் உம் அவ்களம், கவறு ற்ல கதைாழ்்களம் கற்கலள எறிந்து வகாண்டருந்தைதைால் 
அவ்களால் முன்கனாறிி வசல்ல இயலவில்லல. 

ஆ்னாால், ுலறஷிப பலடயிலுகளள உலட இபன கலப என்பவன், வபருமானாாரின் அருகில் 
வந்துவிட்டா். அவ் பத்ருப கபாரின்கபாது, முஸ லம்களிடம் ற்லறபபட்டு, மீட்புத்வதைாலக வகாடுத்து 
விடுதைலலயானாவ். அபகபாது விடுதைலலயாகிபகபாும் சமயம் வபருமானாா் அவ்களிடம் “நல்ல தீனி 
வகாடுத்து வள்க்கபபட்ட ுதிலர ஒன்று என்னிடம் இருக்கிறது. அதைன்மீது ஏறிவந்து உம்லம நான் 
வகால்கவன்” என்று கறிி வசன்றவ். 

வபருமானாா் அவ்ககள “இல்லல, ஆ்ண்டவனலடய நாட்டம் இருந்தைால், நீ என்னலடய 
லகயினாால் வகால்லபபடுவாக” என்று அபகபாது வசால்ல இருந்தைா்ககள. 

அத்தைலகய உலப இபன கலப, வபருமானாா் அவ்கலள வநருங்கி வருவலதைக் கண்ட கதைாழ்்ககள 
அவலரத் தைாக்ுவதைற்ு முன்கனா வசன்றனா். 

ஆ்னாால், அவ்களிடம் வபருமானாா், “நீங்ககள விலகிக் வகாகளளங்ககள; அவ் என்னிடம் வரட்டும்” 
என்று கறி, அருகில் நின்ற கதைாழ்ரிடமருந்து ஈட்டலய வாங்கி, முன்கனா வசன்று அவலரக் ுறிலவத்து 
வற்னாா்ககள. அந்தை ஈட்ட அவருலடய உடலல் பட்டதும் விலா எலும்பு முறிந்து விட்டது. ுதிலரயின்மீது 
இருந்தைபடகய தைகளளாடக் கிசலட்டுக் கதைறிக்வகாண்டு ுலறஷிககள இருக்ும் இடத்துக்ு ஓடனாா். 

அவருலடய ஒலத்லதைக் ககட்ட கதைாழ்்ககள, “கதைாழ்கர, காயம் அவ்வளவ பலமாக இல்லலகய?” 
என்று ககட்டனா். 

“எனாக்ு இருக்ும் கவதைலனாலய இங்ுகளள எல்கலாரும் பங்கிட்டுக் வகாகளவா்களானாால், 
எல்கலாருகம மடந்து கபாவா்ககள. முஹம்மது தைம்முலடய லகயினாாகல என்லனாக் வகான்றுவிடுவதைாக 
முன்னாகர வசால்லயிருந்தைா். அவருலடய எிற்லல என்மீது உமழ்ந்தைாலும், ஆ்ண்டவன் சத்தியமாக நான் 
தைபபிக்க இயலாது” என்று வசான்னாா். 

அவ் மக்காவக்ுத் திரும்பிபகபாும் வழியில் மாண்டுவிட்டா். 
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 90. திருமுகத்தில் இரத்தைம் ீறறிடுதைல்
 கபாரில் வபருமானாா் அவ்ககள உயி் துறந்து விட்டதைாக, மதீனாாவக்ுி வசகதி எட்ட, 
அங்கிருந்கதைா் வபருமானாாலரக் காண்பதைற்காக ஓகடாட வந்தைனா். 

அவ்வாறு வந்தைவ்களில் ஹன்லல்லா இபன அபூ ஆ்பி் என்பவரும் ஒருவ்.[1] அவருக்ு 
அன்றுதைான் திருமணமாகி இருந்தைது. வசகதி கிலடத்தைதும் முந்தை ஆ்த்திரத்கதைாடு, கபா்க்களத்துக்ு ஓட 
வந்தைா். வந்தைதும் ுலறஷிகளின் அணிகளில் புுந்து அவ்கலள வவட்ட வழ்த்தியவாறு முன்கனாறி, 
அபூலூபயாலனாயும் வநருங்கி விட்டா். ஆ்னாால், எதிரிககள பல பக்கங்களிலும் சூழ்ந்து வகாண்டு அவ் 
உயி் துறக்ும்படயானா பலத்தை காயங்கலள உண்டாக்காமல் இருந்தைால், அபூலூபயாலனாயும் அவ் 
வகான்றிருபபா். 

வபருமானாா் அவ்களின் மகளா் பாத்திமா நாிற்யா் வந்து வபருமானாா் அவ்கலளக் 
காண்ம்கபாது, அவ்களலடய முகத்திலருந்து இரத்தைம் வடந்து வகாண்டருந்தைது. முகத்தில் அழுந்தி 
இருந்தை கவசத்துண்டுகலள அபூஉலபதைா என்பவ் தைம்முலடய பற்களால் கடத்து இழுக்ககவ, 
அத்துண்டுககள வவளிகய வந்தைனா. அதைனாால் அபூ உலபதைாவின் இரண்டு பற்ககள உலடந்து விழுந்தைனா. 

அல அவ்ககள ககடயத்தில் தைண்ணி வகாண்டு வந்தைா்ககள. 

பாத்திமா நாிற்யா் அந்தைத் தைண்ணீரால் கழுவியும் கடப வபருமானாா் அவ்களின் முகத்திலருந்து 
இரத்தைம் ீறறிட்டு வருவது நிற்கவில்லல. 

  84↑ ம் தைலலபபில் ுறிபபிடபபட்டுகளள அபூ ஆ்ம் என்பவரின் மகனாா், தைந்லதை 
எதிரிபபலடயிலும், மகன் வபருமானாாரின் அணியிலுமாக இருந்தைனா். 
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 91. ஆ்ண்டவனின் பலகவகனா!
 சண்லட நடந்து வகாண்டருக்ும்கபாது அபூஸ ற்பயான் எதிரிலுகளள ுன்றின் மீகதைறி, “இங்கக 
முஹம்மது இருக்கின்றாரா?” என்று ககட்டா். 

அதைற்ு மறுவமாழி கற கவண்டாம் எனாப வபருமானாா் கட்டலள இட்டருந்தைால், யாருகம பதில் 
அளிக்காமல் இருந்தைனா். 

அதைன்பின், உம் இருவ் வபயலரயும் வசால்ல அலழ்த்தைா் அபூலூபயான். 

அதைற்ும் பதில் கிலடக்காதைதைால், “எல்கலாரும் மாண்டுவிட்டனா். அவ்ககள உயிகராடு பதில் கறி 
இருபபா்ககள” என்று உரக்கக் கவினாா் அபூலூபயான். 

அவ் அவ்வாறு கறியலதைப வபாறுக்க முடயாமல் ஹல்ரத் உம், “ஆ்ண்டவனின் பலகவகனா! 
உன்லனாக் ககவலபபடுத்துவதைற்காககவ நாங்ககள எல்கலாரும் உயிருடகனாகய இருக்கிகறாம்” என்று 
வசான்னாா்ககள. 

உடகனா அபூலூபயான், “ஏ ஹூபகல (ுண்றஷிகளின் முக்கிய விக்கிரகம்) நீ உய்ந்திருபபாயாக" 
என்று கறினாா். 

அலதைக் ககட்டதும் வபருமானாா் அவ்களின் உத்தைரவபபட கதைாழ்்ககள எல்கலாரும் “ஆ்ண்டவகனா 
உய்ந்தைவனாாகவம், வபரியவனாாகவம் இருக்கின்றான்” எனா உரக்கக் கறினாா்ககள. 

ஆ்ண்டவனலடய ஏக தைத்துவத்துக்ுப பங்கம் உண்டாகக்கடய வசாற்கலள, அபூஸ ஃபகக்ான் 
கறியலதைப வபருமானாா் அவ்ககள ககட்டதும் அவ்களால் மறுவமாழி கறாமல் இருக்க முடயவில்லல. 

அதைன்பின் அபூலூபயான், “ எங்களிடம் உஸ லா (இதுவம் ுலறஷிகளின் விக்கிரகத்தின் வபய்) 
இருக்கின்றது. உங்களிடம் இல்லல” என்று கறினாா். 

உடகனா, “ஆ்ண்டவன் எங்களக்ு எஜமானானாாக இருக்கின்றான். உமக்ு எஜமானான் இல்லலகய?" 
என்று வசான்னாா்ககள கதைாழ்்ககள. 

அபவபாழுது அபூலூபயான், “இன்று பத்ருலடய நாளக்ுப பழி வாங்கிவிட்கடாம். எங்களலடய
பலடககள இறந்தைவ்களின் காதுகலளயும், மூக்ுகலளயும் அறுத்து எறிந்தைனா. அவ்வாறு வசகயுமாறு நான் 
கட்டலளயிடவில்லல. ஆ்னாால், அபபடி வசகதைதைாகத் வதைரிந்தைதும் அலதைபபற்றி எனாக்ு வருத்தைமும் 
இல்லல” என்று கறினாா். 
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 92. வபண்களின் வரபகபா்
 இந்தைி சண்லடயின்கபாது, முஸ லம் பலடகயாடு வபண்ககள பலரும் வந்திருந்தைனா். 

ஆ்யிஷா நாிற்யாரும், அனாஸ  அவ்களின் தைாயா் உம்முஸ லம் அவ்களம் கபா் முலனாயில் காயம்
அலடந்தைவ்களக்ுத் தைண்ணி வகாண்டு வந்து உதைவி புரிந்தைனா் கவறு பல வபண்களம் இத்வதைாண்டல் 
ஈடுபடலானாா்ககள. 

ுலறஷிகளின் தைாக்ுதைல் பலமாயிருக்லகயில் வபருமானாா் அவ்களின் அருகில் மகிற்லகர 
இருந்தைனா். அலதைப பா்த்தை உம்மு அமாரத் என்னம் மாது வபருமானாா் அவ்களின் அருகில் பாதுகாபபாக 
அம்ந்து வகாண்டா். 

எதிரிககள வபருமானாா் அவ்களின் அருகில் வநருங்கி வரும்கபாது அந்தை அம்லமயா் தைம்முட்லக்ய 
வாளினாாலும் அம்பினாாலும் அவ்கலளத் தைடுத்துக் வகாண்டருந்தைா். 

இபன கமீயா என்பவ் கவகமாகப பாகந்து வபருமானாா் அவ்கலள வநருங்கியகபாது, அந்தை 
அம்லமயாரும் முன்கனா வசன்று அவலர எதி்த்து வரமாகப கபா் புரிந்தைதில், அவருக்ுத் கதைாளில் பலத்தை 
காயம் ஏற்பட்டது. அந்தை நிலலயிலும்கட அந்தை அம்லமயா் தைம்முலடய வாலள அவ்மீது வசலானாா். 
ஆ்னாால் அவ் இரட்லட அங்கி அணிந்திருந்தைதைால் வாகள விச பாதிக்கவில்லல. 
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 93. “இது ஒரு வபரிய தியாகமா?”
 கபாரில் முஸ லம்களக்ுப வபருத்தை கசதைம் ஏற்பட்டருபபதைாக மதீனாாவக்ுி வசகதி எட்டயது. 

அங்கிருந்து ஹம்லா அவ்களின் சககாதைரியும், வபருமானாாரின் மாமயுமானா ஸ பிகயா நாிற்யா் 
கபா்முலனாக்ு வந்துவிட்டா். 

தைலமயனாாரின் ற்ன்னாாபின்னாபபடுத்தைபபட்ட உடலல ஸ பிகயா பா்த்தைால் கவதைலனாபபடுவாகர 
என்று எண்ணிய வபருமானாா் அம்மூதைாட்டயின் மகனாா் லூலப் இபன அவ்வாம் அவ்ககள தைம் 
அன்லனாயாலர தைடுத்து நிறுத்துமாறு வசான்னாா்ககள. அவ் அன்லனாயாருக்ுத் வதைரிவித்தைனா். 

ஆ்னாால், “என் சககாதைரருக்ு நிகழ்ந்தைது முழுவதும் நான் கககளவிபபட்கடன். ஆ்ண்டவனலடய 
வழியில் இது வபரிதைல்ல. அலமதிகயாடு இருக்க ஆ்ண்டவன் அருகள வசகதிருக்கிறான். இன்ஷா அல்லாஹ் 
அலதைப பா்த்துப வபாறுலமகயாடு இருபகபன்” என்று ஸ பிகயா நாிற்யா் வசான்னாா்ககள. ஸ ’லப் 
அவ்ககள நாயகத்திடம் இலதைத் வதைரிவித்தைதும், “சரி கபாகட்டும் விட்டு விடுங்ககள” என்று வபருமானாா் 
கறிவிட்டா்ககள. 

தைம்முலடய அருலமி சககாதைரரின் உடல் ற்ன்னாாபின்னாபபட்டுக் கிடபபலதைக் கண்டா். 
அவருலடய இரத்தைம் வகாதித்தைது. இத்தைலகய துக்ககரமானா நிலலலமயில் அந்தை அம்லமயா், “நிிசயமாக 
நாம் அலனாவரும் அல்லாஹ்விடமருந்கதை வருகிகறாம்; நிிசயமாக அவனிடகம திரும்புகவாம்” என்ற 
கவதை வசனாத்லதைக் கறிப பின்னா், தைம்முலடய சககாதைரருக்காகப பிரா்த்தைலனா வசகதைா். அவருலடய 
உடலலப கபா்த்தி அடக்கம் வசகவதைற்காக இரண்டு துணிகலளக் வகாடுத்துவிட்டு திரும்பி விட்டா். 
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 94. கபா்முலனாக்ு ஓட வந்தைனா்
 முஸ லம்களில் ஆ்ண்களம் வபண்களம், வபருமானாா் அவ்களிடத்தில், எத்தைலகய அன்பும் 
விசவாசமும் வகாண்டருந்தைா்ககள என்பலதை வரலாற்று நிகழ்ிற்ககள நிரூபிக்கின்றனா. 

பலகவ்களின் தைாக்ுதைல் பலமாயிருக்ும்கபாது, முஸ லம் வர்களில் ற்ல் கபா்முலனாலய விட்டு
மதீனாாவக்ு ஓடவிட்டனா். 

அவ்ககள தைங்ககள வடுகளக்ுி வசன்றதும் அவ்களலடய மலனாவிய்களக்ு நிகழ்ந்தைலவ 
வதைரிந்தைதும், “நாயகத்லதைப கபா்க்களத்தில் விட்டுவிட்டு, நீங்ககள எதைற்காக இங்ு வந்தீ்ககள?” என்று 
இடத்துக் கறினா். 

சண்லடயின் நிலலலம மதீனாாவக்ுத் வதைரிந்தைதும் எத்தைலனாகயா வபண்ககள வபருமானாா் 
அவ்கலளக் காண்பதைற்காகப கபா்முலனாக்ு விலரந்தைனா். 

அவ்ககள அலனாவரும் கபா்க்களத்தில் மாண்டுகபானா வநருங்கிய உறவினா்களக்காககவா அல்லது
காயம் அலடந்தைவ்களக்காககவா அவ்வளவ கவலலயுறவில்லல. வபருமானாா் அவ்களின் நலத்லதைப 
பற்றிகய ஒவ்வவாருவரிடமும் வழிவயல்லாம் விசாரித்துக் வகாண்டருந்தைா்ககள. 
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 95. கவலலயும் துக்கமும் பறந்து ஓடனா
 மதீனாாவிலருந்து பன தீனாா் ககாத்திரத்லதைி சா்ந்தை வபண்மணி ஒருவ் வபருமானாாலரக் 
காண்பதைற்காக கபா்முலனாக்ு வந்தைா். வரும் வழியில், கபா்முலனாயிலருந்து திரும்பிக் வகாண்டருந்தை 
ற்ல் அந்தைப வபண்மணிலயப பா்த்து, உம்முடய தைந்லதை கபாரில் உயி் துறந்து விட்டா்” என்று கறினாா் 

அதைற்ும் அந்தைப வபண்மணி, “நாம் எல்கலாரும் ஆ்ண்டவனிடம் இருந்கதை வருகிகறாம்; நிிசயம் 
அவனிடகம மீண்டும் வசல்கவாம்” என்று கறிவிட்டு, "வபருமானாா் அவ்ககள எவ்வாறு உகளளா்ககள?” 
என்று ககட்டா். 

அவ்ககள, “உம்முலடய சககாதைரரும் மரணம் அலடந்துவிட்டா்!” என்றனா் திரும்பி வந்து 
வகாண்டருந்தைவ்ககள. 

அதைற்ும் முன் வசான்னாவாகற கறிவிட்டு மீண்டும், “வபருமானாா் அவ்ககள எந்தை நிலலயில் 
இருக்கிறா்ககள?” என்று வினாவினாா் அந்தைப வபண்மணி. 

மறுபடயும் அவ்ககள, “உம்முலடய கணவரும் வகால்லபபட்டா்” என்றனா். 

அபவபாழுதும் அபவபண்மணி வபருமூிவசறிந்து “இன்னாா லல்லாஹி வ இன்னாா இலலஹி 
ராஜூன்” எனா மீண்டும் கறிவிட்டு, “வபருமானாா் அவ்ககள எவ்வாறு இருக்கின்றனா்?” என்கற ககட்டா், 

“வபருமானாா் அவ்ககள நலமாக இருக்கின்றா்ககள” என்ற வசாற்கலளக் ககட்டவடன் அவருலடய 
கவலல பறந்கதைாடவிட்டது. 

கபா்முலனாக்ு வந்து வபருமானாா் அவ்களின் திருமுகத்லதைப பா்த்தைதும் தைம்லம மறந்து, 
“தைாங்ககள இருக்ும்கபாது எவ்வளவ துன்பங்ககள வந்தைகபாதிலும் அலவ எங்களக்ு ஒரு வபாருட்டல்ல; 
நானம் என் தைந்லதையும், என் சககாதைரரும், என் கணவரும் தைங்களக்ு அ்பபணமாகி விட்கடாம். 
ஆ்ண்டவனலடய திருத்தூதைகர! தைங்கலளப வபற்றிருக்ும்கபாது ககவலம் நாங்ககள என்னா?” என்று 
கறினாா். 
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 96. வவற்றியா? கதைால்வியா?
 உஹத் சண்லட முடவானாகபாது, முஸ லம் பலடயில் காயம் அலடந்தைவ்ககள அதிகமாக இருந்தைனா்.

இரண்டு கட்ற்ப பலடயினாரும் கபா்முலனாலய விட்டுப பிரிந்து விட்டனா். 

அபூலூபயானம் கலக்கத்கதைாடு தைம்முலடய பலடகயாடு மக்காலவ கநாக்கிப பயணமானாா். 
வவுதூரம் வசன்றவடன் மீண்டும் கபா்முலனாக்ுி வசல்லகவண்டும் என்ற எண்ணம் அவருக்ு 
உண்டாயிற்று. 

“சண்லடயில் நாம் வவற்றி வபற்றதைாக எண்ணிகனாாம். ஆ்னாால், நாம் வவற்றி வபற்றதைற்கானா 
அலடயாளம் எதுவகம இல்லல எதிரிகளின் பக்கமருந்து, ஒருவலரயாவது ற்லறபபடுத்தைவில்லல. 
கபா்க்களத்லதையும் எதிரிககள வசம் விட்டுவிட்கடாம். தைவிர, மதீனாாலவயும் ஒன்றும் வசகயாமல் 
வந்துவிட்கடாம். ஆ்லகயால், திரும்பிி வசல்கவாம்” என்ற எண்ண அலலகளடன் மதீனாாலவ கநாக்கித் 
திரும்பலானாா். 

வபருமானாா் அவ்ககள மதீனாா கபாகி முஸ லம்ககள கசதைம் அலடந்து விட்டா்ககள என்று 
அபூலூபயான் நிலனாத்து மதீனாாலவத் தைாக்கமல் இருபபதைற்காக, அவலரப பின்வதைாட்ந்து துரத்திி வசல்ல
கவண்டும் என்று கட்டலள யிட்டா்ககள. அதைற்காக எழுபது கப் வகாண்ட ஒரு கட்டம் கச்ந்தைது. அதில் 
அபூபக்க் அவ்களம், லூலப் அவ்களம் கச்ந்திருந்தைனா். 

முஸ லம்களக்ு எவ்வளகவா கஷடநஷடங்ககள ஏற்பட்டருந்தை அந்தை நிலலயிலும்கட வபருமானாா்
அவ்களின் கட்டலளலய மனாபபூ்வமாக ஏற்றுக்வகாண்டா்ககள. 

வபருமானாாரும் மீதியிருந்தை பலடயுடன் அபூலூபயாலனாப பின்வதைாட்ந்து வசன்றா்ககள, 

அபூலூபயான் திரும்பி வந்து வகாண்டருக்ும்கபாது வழியில், இஸ லாத்தின் மீது அபிமானாம் 
வகாண்ட ஒரு கடத்தின் தைலலவலரி சந்தித்தைா். அபகபாது அவரிடம் இரண்டாவது தைடலவயாக 
முஸ லம்கலளத் தைாக்கபகபாவதைாக வசான்னாா். 

அதைற்ு அவ், “அவ்வாறு தைாக்ுவதில் பயன் இல்லல. முஸ லம்ககள முழுலமயானா ஆ்யுத்தைத்கதைாடு 
வந்திருக்கிறா்ககள” என்று கறினாா். 

அலதைக் ககட்டதும் அபூலூபயான் மனாம் தைள்ந்து, தைம் பலடயுடன் மக்காவக்ுத் திரும்பி விட்டா். 

வபருமானாா் அவ்ககள மதீனாாவக்ுத் திரும்பி வந்து கச்ந்தைதும், எங்ு பா்த்தைாலும் அழுலகக் 
ுரலாககவ இருந்தைது. 

உஹத் சண்லடயின் முடலவக் கவனிக்ும்கபாது வவற்றி வபற்றது யா்? கதைால்வி யுற்றது யா்? 
என்று கற இயலாது. 
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முஸ லம்களக்ுப வபருத்தை கசதைம் விலளந்திருந்தைது. ஆ்னாால், ுலறஷிகளின் கநாக்கம் எதுவம் 
நிலறகவறவில்லல. 

  *** 

 

 ஹிஜரி மூன்றாவது வருடம் பாத்திமா நாிற்யாருக்ு இமாம் ஹலன் (ரல) அவ்ககள பிறந்தைனா். 

உம் அவ்களின் மகளா், பத்ருப கபாரில் விதைலவயாகிவிட்ட ஹபலா நாிற்யாலர இகதை 
வருடத்தில் வபருமானாா் அவ்ககள திருமணம் வசகது வகாண்டா்ககள. 

இவ்வருடத்தில் வபருமானாா் அவ்களின் மகளா் உம்மு ுல்தும் அம்லமயாலர உதுமான் 
அவ்ககள திருமணம் வசகது வகாண்டா்ககள. 
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 97. நயவஞ்சகி வசயல்
 அகரபியாவில் ற்ல ககாத்திரங்கலளத் தைவிர, ஏலனாயலவ இஸ லாத்துக்ு விகராதைமாககவ இருந்தைனா.

விக்கிரக வழிபாட்லடத் தைங்ககள மதைமாக வகாண்டருந்தை அகரபிய்களிடம் அலதை அகற்றி ஏக 
இலறவணக்கத்லதை நிலலநிறுத்தை இஸ லாம் பாடுபட்டது. அதுகவ அவ்களலடய விகராதைத்துக்ு முதைல் 
காரணம். 

எந்தைி சட்டதிட்டத்துக்ும் உட்படாமல், அன்னிய் வபாருட்கலள அபகரித்தும், காலம் முழுதும் 
தீய வழிகளிகலகய கழித்தும் வாழ்ந்தை அவ்களலடய வாழ்க்லகலயக் கண்டத்து, தீய வழ்க்கங்கலள 
முற்றிலும் லகவிடும்பட இஸ லாம் அறிவறுத்தியது. அது அவ்களலடய விகராதைத்துக்ு மற்வறாரு 
காரணம். 

பத்ருி சண்லடயில், முஸ லம்ககள அலடந்தை வவற்றியினாால் அகரபிய்ககள திகில் அலடந்து, 
தைங்களலடய விகராதைத்லதை வவளிகய காட்டாமல் இருந்தைனா். 

உஹத் சண்லடயில் முஸ லம்ககள கஷடமும் நஷடமும் அலடந்தைதைால் அகரபிய்களக்ுப பயம் 
நீங்கிற்று. 

அந்தை ஒவ்வவாரு கட்டத்தினாரும் முஸ லம்கலளத் தைாக்க முற்பட்டா்ககள. அதைனாால் ற்று ற்று 
சண்லடககள பல அந்தை வருடத்தில் உண்டாயினா. 

அவ்வருடம் ஸ ப் மாதைத்தில், ப்ன ஆ்மீ் ககாத்திரத்தின் தைலலவரானா அபூ பரா என்பவ் 
நாயகத்திடம் தைங்ககள வுபபினா்கலள இஸ லாத்துக்ு அலழ்பபதைற்காக முஸ லம் பிரிசாரக்ககள ற்லலரத் 
தைம்கமாடு அனபபி லவக்ுமாறு ககட்டுக் வகாண்டா். 

அவ் அலழ்க்ும் புதியில், முஸ லம் விகராதிககள அதிகமாயிருந்தைதைால், அங்கக பிரிசாரக்கலள 
அனபபிலவக்கப வபருமானாா் அவ்ககள முதைலல் சம்மதிக்கவில்லல. 

ஆ்னாால், அவ்களக்ுத் தைாம் வபாறுபபாக இருபபதைாக அந்தைத் தைலலவ் உறுதி அளித்தைா். 
அதைன்பின், தைன்னாலமற்ற எழுபது அன்சாரிி சீல்கலள அவருடன் அனபபிலவத்தைா்ககள. 

ப்ன ஆ்மீ் ககாத்திரத்தைா் வாழும் ஊகருக்ு அருகில் முஸ லம்ககள கபாகி கச்ந்தைதும் அங்கககய 
நின்று வகாண்டா்ககள. 

ஊக்த்தைலலவருக்ுப வபருமானாா் அவ்ககள எழுதிய கடதைத்லதைக் வகாடுத்து வருமாறு தைங்களில் ஒரு 
வலர ஊகருக்ுகள அனபபினாா்ககள. கடதைத்லதைக் வகாண்டுகபாகக் வகாடுத்தைவலர அவ் வகான்று 
விட்டகதைாடு, சற்றிலும் உகளள கட்டத்தைா்கலள முஸ லம்ககளாடு சண்லட வசகயுமாறு தூண்டவிட்டா். 
அவ்ககள எல்கலாரும் கச்ந்து ஊகருக்ு வவளிகய இருந்தை முஸ லம்கலளி சூழ்ந்துவகாண்டு அம்ருஇபன 
உலமயா என்பவலர மட்டும் விட்டுவிட்டு மற்றவ்கலளத் தைாக்கிக் வகான்றுவிட்டனா். 
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“என் தைாக ஒரு அடலமலய விடுதைலல வசகவதைாக உறுதி கமற்வகாண்டருந்தைா். அதைற்காககவ, 
உன்லனா விடுவிக்கிகறன்” என்று அம்ரு-இபன உலமயாவிடம் கறி, அவருலடய தைலலமயிலரக் கத்தைரித்து 
அனபபிவிட்டா். 

வகால்லபபட்டவ்களக்ு மத்தியில், பிரக்லஞயற்றிருந்தை மற்வறாரு முஸ லமும் உயி் தைபபினாா். 
அவருக்ுப பிரக்லஞ வந்தைதும் மதீனாாவக்ுத் திரும்பினாா். 

இந்தை நிகழ்ிற்லய அறிந்தை வபருமானாா் அவ்ககள அளவற்ற வருத்தைம் அலடந்தைா்ககள. அம்ருஇபன 
உலமயா மதீனாாவக்ுத் திரும்பி வரும் வழியில் பன ஆ்மீ் கட்டத்லதைி கச்ந்தை இருவலரி சந்தித்தைா். 
அந்தைக் கட்டத்தினா் முஸ லம்களக்ு இலழ்த்தை வகாடுலம அவ் மனாத்லதை ஊகடுருவியது. அதைனாால் 
அவ்விருவலரயும் வகான்றுவிட்டா். 

ஆ்னாால், வகால்லபபட்ட இருவருக்ும், வபருமானாா் அவ்ககள ஏற்கனாகவ அபயப பத்திரம் எழுதிக்
வகாடுத்திருந்தைா்ககள. இவ்விஷயம் அம்ருஇபன உலமயாவக்ுத் வதைரியாது. இந்தை நிகழ்ிற்லயப 
வபருமானாா் அவ்களிடம் வதைரிவித்தைதும், அவ்ககள முந்தை வருத்தைம் அலடந்தைகதைாடு வகால்லபபட்ட 
இருவருலடய ுடும்பத்தைாருக்ும் நஷட ஈட்டுத்வதைாலக அளித்தைா்ககள. 

 

150



  

 98. உயி் இழ்ந்தை உத்தைம்ககள
 மற்றஇரு கட்டத்தினா் முன்கபாலகவ, வபருமானாா் அவ்களிடம் வந்து தைங்ககள கட்டத்தைா் 
இஸ லாத்லதைத் தைழுவி இருபபதைாகவம், அவ்களக்ு மா்க்க சம்பந்தைமானா விஷயங்கலளப 
கபாதிபபதைற்காகி ற்லலர அனபப கவண்டும் என்று ககட்டுக்வகாண்டா்ககள. 

அவ்களின் கவண்டுககாளின்பட, ஆ்ஸம்-இபன-தைாபித் உட்பட ஆ்று கபலர வபருமானாா் 
அவ்ககள அனபபி லவத்தைா்ககள. 

அவ்ககள அ்ரஜீ என்னம் இடம் கபாகி கச்ந்தைதும், அவ்கலள அலழ்த்துக்வகாண்டு வசன்றவ்ககள
பக்கத்திலுகளள கவறு ஒரு கட்டத்தைாலரத் தூண்டவிட்டு, முஸ லம்கலளத் தைாக்கிக் வகால்லும்பட 
வசகதைா்ககள. அவ்ககள இருநறு கப் ஆ்யுதைங்களடன் தைாக்ுவதைற்ு வந்தைனா். முஸ லம்ககள அறுவரும் 
அருகிலருந்தை ஒரு ுன்றின்மீது ஏறிக் வகாண்டா்ககள. 

“நீங்ககள ்கழ் இறங்கி வந்தைால், உங்கலள நாங்ககள பாதுகாபகபாம்” என்றா்ககள அந்தைக் 
கட்டத்தைாரில் அம்பு எககவா். 

முஸ லம்களின் தைலலவ் ஆ்ஸம் அதைற்ு, “விசவாசமற்றவ்ககள ஆ்தைரவில் வரமாட்கடாம்” என்று 
பதில் அளித்துக் ்கழ் இறங்கி சண்லட வசகது வர மரணம் அலடந்தைனா். 

ுன்றின்மீது மீதி இருவ் மட்டும் இருந்தைனா். அவ்ககள பலகவ் கபிலச நம்பி ்கழ் இறங்கி 
வந்தைனா். அவ்கலளி ற்லறபபடுத்தி மக்காவக்ுக் வகாண்டுகபாக அடலமகளாக விற்றுவிட்டனா். அந்தை 
இருவரில் ஒருவ் ுலபப, மற்வறாருவ் லலத். 

கமற்பட இருவரும் பத்ருப கபாரின்கபாது மக்காவாற்யானா ஹாரித்-இபன-ஆ்மீலரக் 
வகான்றதைற்ுப பழி வாங்ும் கநாக்கத்கதைாடு ஹாரிதின் மக்ககள அவ்கலள விலலக்ு வாங்கி, வகாஞ்ச 
நாகள லவத்திருந்து பிறு கஃபாவின் எல்லலலயக் கடந்து வவளிகய வகாண்டு கபாக வலதைத்துக் வகான்று 
விட்டனா். 

அந்தை இருவரில் ஒருவரானா ுலடப வவட்டபபடுவதைற்ு முன்னா் இரண்டு முலற வதைாழுலகக்ு 
அனமதி ககட்டா். வதைாழுலக நிலறகவறியதும் எதிரிகலள கநாக்கி, “வவுகநரம் வலர, வதைாழ் எனாக்ு 
விருபபம் உண்டு. ஆ்னாால் நான் மரணத்துக்ுப பயந்து அவ்வாறு வசககதைன் என்று நீங்ககள நிலனாத்து 
விடக்கடும். ஆ்தைலால் வவுகநரம் வதைாழ்வில்லல” என்று கறிவிட்டு, அரபியில் ஒரு கவிலதை பாடனாா். 
அதைன் கருத்து: “இஸ லாத்துக்காக நான் வவட்டபபடும் கபாது, எவ்வாறு வவட்டபபடுகவன் என்ற கவலல 
எனாக்ு இல்லல, நான் வவட்டபபடுவது ஆ்ண்டவனக்காககவ, அவன் விரும்பினாால் என்னலடய உடலன்
ஒவ்வவாரு ற்றிய புதிக்ும் நல்லருலள இறக்கலாம்” 

மற்வறாருவரானா லலலதை விலலக்ு வாங்கியிருந்தை லபவான் என்பவ்் அவலரி ற்ரிகசதைம் 
வசகவதைற்ு ஒரு நாகள ுறிபபிட்டு, இந்தை நாளில் ுலறஷிககள எல்கலாலரயும் வருமாறு வசால்லயிருந்தைா். 
அலதைக் காண்பதைற்காக எல்கலாரும் வந்து கடனாா்ககள. அவ்களில் அபூலூபயானம் ஒருவ். 

அபவபாழுது லலலதைப பா்த்து, “இந்தை கநரத்தில் உமக்ுப பதிலாக, முஹம்மலதை 
வவட்டுவதைாயிருந்தைால், அலதை உம்முலடய நல்வாகபபாக நீ் கருதை மாட்்டரா? உண்லமலய கறும்” என்று 
ககட்டா் அபூலூபயான். 
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அதைற்ு, “நபிககள வபருமானாா் (லல்) அவ்களின் பாதைங்களில் முகள லதைபபதைனாால், என் உயி் 
பாதுகாக்கபபடும் என்ற கபாதிலும் அவ்ககள பாதைங்களில் முகள லதைபபலதைவிட, என் உயிலரப பல 
வகாடுக்ககவ நான் மனாபபூ்வமாகத் தையாராயிருபகபன் என்பலதை ஆ்ண்டவன் சத்தியமாக நான் 
கறுகிகறன்” என்றா் லலத். 

அலதைக்ககட்ட அபூலூபயான், “முஹம்மலதை அவலரி கச்ந்தைவ்ககள எவ்வளவ உண்லமயானா 
அன்கபாடு கநற்த்து வருகிறா்ககளா அவ்வளவ அன்கபாடு கவறு எவலரயும் அவருலடய கதைாழ்்ககள 
கநற்த்து வந்திருபபலதை நான் பா்த்தைதில்லல” என்று கறி வியபபலடந்தைா். 

அதைன்பின் லலலதை வவட்டக் வகான்றுவிட்டனா். 
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 99. யூதை்ககள வசகதை தீங்ுககள
 வபருமானாா் அவ்ககள மதீனாாவக்ு வருமுன்னா், யூதை்களின் வசல்வாக்ு அங்கக அதிகமாயிருந்தைது.

யூதை்களில் ப்ன லகனகா, ப்னநல், ப்னுலறலா என்னம் மூன்று கட்டத்தினாகர 
முக்கியமானாவ்ககள. அவ்ககள நிலபபிரபுக்களாகவம், வசல்வந்தை்களாகவம் இருந்தைா்ககள. வியாபாரமும், 
லகத்வதைாழிலும் அவ்களிடகம இருந்தைனா. 

யூதை்களகள ப்ன லகனகா கட்டத்தைா் நலக வசகயும் வதைாழிலல கமற்வகாண்டருந்தைனா். 
வரத்திலும் அவ்ககள ற்றந்து விளங்கினாா்ககள. அவ்களிடம் ஏராளமானா யுத்தை தைளவாடங்ககள இருந்தைனா. 

யூதை்களக்ுி வசல்வம், கல்வி, மதைம் ஆ்கியவற்றிலும் வசல்வாக்ு இருந்தைது. அதைனாால் அவ்ககள 
வபருலமபபட்டுக் வகாண்டருந்தைா்ககள. 

மதீனாா வாற்களில் மற்ற இரு பிரிவினாரானா ஔஸ  கஸ ரஜ என்னம் கட்டத்தினா் கல்வி அறிவ 
இல்லாதைவ்களாகவம், விக்கிரக வணக்கத்தில் ஈடுபட்டவ்களாகவம் இருந்தைனா். அவ்களக்ுகள அடக்கட 
உண்டானா சிசரவ காரணமாக நலவலடந்து யூதை்களின் ஆ்திக்கத்திற்ு உட்பட்டருந்தைனா். 

யூதை்களிடம் அவ்ககள கடன் வாங்கிக் வகாகளவா்ககள. மதீனாாவாற்களில் வபரும்பான்லமகயா் 
யூதை்களக்ுக் கடன்பட்டவ்களாககவ இருந்தைனா். 

யூதை்ககள கடன் வகாடுத்தைால், கடுலமயானா நிபந்தைலனாகலள விதிபபா்ககள. கடனக்ு ஆ்தைாரமாக 
வபண்கலளயும் பிகளலளகலளயும் ஈடு லவக்ும்படி வசால்லுவா்ககள. வசல்வி வசருக்கினாால் விபிசாரம் 
முதைலய தீய வசகலகககள யூதை்களிடம் முதியாயிருந்தைனா. அவ்கலளக் கண்டபபா் எவரும் இல்லல. 

நிலலலம இவ்வாறு இருக்ும்கபாது, வபருமானாா் அவ்ககள மதீனாாவக்ு வந்தைா்ககள. ஒளஸ , 
கஸ ரஜ என்னம் இரு கட்டத்தினா் இஸ லாத்லதைத் தைழுவினாா்ககள; இவ்ககள தைாம் அன்லாரிககள-உதைவி 
வசகதைவ்ககள என்று அலழ்க்கபபட்டனா். 

இஸ லாம் நாளக்ு நாகள வள்ந்து ஓங்கிி ற்றபபலடந்தைது. 

யூதை மதைத்திலருந்தை மதிபபு மக்களக்ுக் ுலறயத் வதைாடங்கியது. 

ஒளஸ , கஸ ரஜ கட்டத்தைா் முஸ லம்களானா பிற்ு மக ஒற்றுலமயுடன் இருந்தைா்ககள. 

யூதை்ககள முன்கபாலக் வகாடுலமயானா காரியங்ககள வசகய இயலாதைவ்களானாா்ககள. 

கபா்களின் மூலமாக அன்லாரிகளக்ு நிலறயப வபாருகளககள கிலடத்தைனா. அலதைக் வகாண்டு 
யூதை்களின் கடலனாத் தீ்த்து, அவ்களலடய வகாடுலமயிலருந்து விடுவபற்றா்ககள. அதைனாாலும் 
யூதை்களலடய வசல்வாக்ுக் ுலறயத் வதைாடங்கிற்று. 
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கமலும், வபருமானாா் அவ்ககள யூதை்களிடமுகளள ுலறகலள எடுத்துக்காட்ட, அவ்கலளக் 
கண்டத்து கபாதைலனா வசகது வந்தைா்ககள. 

அதுவம் யூதை்களக்ுப வபருமானாாரின் மீது வருத்தைத்லதை ஏற்படுத்தியது. 

ஆ்னாால், வபருமானாா் அவ்களடன் முன்னா் வசகதுவகாண்ட உடன்படக்லகலய அனசரித்து, ற்ல 
காலம் வலர யூதை்ககள விகராதைத்லதையும், வவறுபலபயும் வவளிக்காட்டாதைவாறு இருந்தைா்ககள. 

பின்னா், வபருமானாா் அவ்களக்ும், மற்ற முஸ லம்களக்ும் யூதை்ககள பலவாறு இலடயூறு 
உண்டாக்க முற்பட்டா்ககள. 

ஆ்னாால், நாயகம் அவ்ககள அவற்லற எல்லாம் வபாருட்படுத்தைாமல், ஆ்ண்டவனலடய 
கட்டலளலய ஏற்றுப வபாறுலமயுடன் இருந்தைா்ககள. 

இஸ லாத்தின் வகளரவத்லதைக் ுலறபபதைற்காக, யூதை்ககள பல சூழ்ிற்கலள கமற்வகாண்டா்ககள. 

விக்கிரக வழிபாட்டுக்கார்களிடம் யூதை்ககள வசன்று “உங்களலடய மதைகம இஸ லாத்லதைவிட 
கமலானாது” என்று வசால்லுவா்ககள. 

இஸ லாம் உண்லமயானா மதைம் அல்ல என்றும், அலதைத் தைழுவியவ்களக்ு அம் மதைத்தில் 
நிலலயானா பற்று இருக்காது என்பலதை வவளிபபடுத்தை கவண்டும் என்ற வகட்ட எண்ணத்கதைாடும் யூதை்ககள 
இஸ லாத்தில் கச்ந்து, மறுபடயும் யூதை மதைத்தில் கச்ந்து வகாகளவா்ககள. 

ஒளஸ , கஸ ரஜ என்னம் அன்லாரிகளின் ஒற்றுலமகய இஸ லாத்தின் வலலமக்ு முக்கிய காரணம் 
என்பலதை அறிந்து, அவ்களக்ுகள பிரிவிலனாலய உண்டாக்கி விட்டால் இஸ லாம் நசங்கிவிடும் என்று 
அவ்ககள கருதினாா்ககள. 

அரபி கதைசத்தில் பலகலய மூட்ட விடுவது மகவம் எளிதைானாது. 

ஒருசமயம், கமற்பட இரு கட்டத்தினாரும் கவறு ற்லருடன் கட ஓ் இடத்தில் கபற்க் 
வகாண்டருந்தைா்ககள. அவ்களக்ுகள பிரிவிலனாலய உண்டாக்ுவதைற்காக, ற்ல யூதை்ககள அங்கக 
வசன்றா்ககள, ஒளஸ , கஸ ரஜ கட்டத்தினா் நலவலடவதைற்ு முக்கிய காரணமாயிருந்தை உஹதுபகபா் பற்றி 
யூதை்ககள வமதுவாகப கபசத் வதைாடங்கினாா்ககள. அதைனாால் அக்கட்டத்தினாருக்ுப பலழ்ய நிகழ்ிற் 
நிலனாவக்ு வந்து, அவ்களக்ுகள வாக்ுவாதைம் முற்றிவிட்டது. சண்லடகய மூண்டு விடும் கபால் 
இருந்தைது. ஆ்னாால், வபருமானாா் அவ்களக்ு இிவசகதி வதைரிந்து உடகனா அங்கக வசன்று அவ்கலளி 
சமாதைானாபபடுத்தி லவத்தைா்ககள. 
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 100. மதீனாாவிலருந்து யூதை்ககள ஓட்டம்
 பத்ருப கபாரில் முஸ லம்களக்ுக் கிலடத்தை வவற்றியானாது யூதை்களக்ு அிசத்லதை விலளவித்தைது. 

இஸ லாம் வலுவாக கவரூன்றி விடுமுன், அலதை நசக்கிவிட கவண்டும் என்ற வகட்ட எண்ணம் 
யூதை்களக்ு ஏற்பட்டுவிட்டது. 

அதைனாால், முஸ லம்களடன் ஏற்கனாகவ வசகதுவகாண்ட  உடன்படக்லகலய மீறிி சண்லட 
வசகயபகபாவதைாக லகனக கட்டத்தினா் அறிவித்தைா்ககள. 

அத்துடன் தைற்வசயலாக நிகழ்ந்தை மற்வறாரு நிகழ்ிற்யும் பலகலயத் துரிதைபபடுத்துவதைற்ுக் 
காரணமாக அலமந்தைது. 

ஒருநாகள, ஒரு முஸ லம் வபண் சாமான்ககள வாங்ுவதைற்காக லகனகா கட்டத்லதைி கச்ந்தை 
யூதைருலடய நலகக் கலடக்ுி வசன்றா். அபகபாது அங்கக கடயிருந்தை யூதை்ககள ற்ல் அந்தைப வபண்ணின் 
ஆ்லடயின் ஒரு முலனாலய அவகள அறியாது ஓ் ஆ்ணியில் மாட்ட விட்டனா். அதைனாால் அபவபண் 
எழுந்தைகபாது ஆ்லட அவிழ்ந்து விட்டது. அபவபாழுது அவ்வழியாகப கபாகக்வகாண்டருந்தை ஒரு 
முஸ லம், அந்தைக் கலடக்ுபகபாக யூதைலனா அடத்தைா். அவன் ்கழ் விழ்வம், அங்கிருந்தை யூதை்ககள 
எல்கலாரும் கட அந்தை முஸ லலமக் வகான்றுவிட்டனா். 

இந்தைி வசகதிலய வபருமானாா் அவ்ககள அறிந்தைா்ககள. உடகனா அங்கக கபாக “ஆ்ண்டவனக்ுப 
பயபபடுங்ககள. அவ்வாறு பயபபடாவிடல், பத்ரில் உகளளவ்களக்ு வந்தைலதைபகபால் உங்ககள மீதும் 
துன்பம் வந்து இறங்ும்” என்று எிசரித்தைா்ககள. 

யூதை்ககள உடகனா வபருமானாரிடம் “நாங்ககள ுலறஷிககள அல்ல்: எங்களடன் கபா் 
புரிவதைாயிருந்தைால், கபா் வர்ககள என்றால் உண்லமயில் யா் என்பலதை உங்களக்ுக் காண்பிபகபாம்” 
என்று வசான்னாா்ககள. 

அகதைாடு மட்டுமன்றி, உடன்படக்லகக்ு விகராதைமாக முஸ லம்களடன் சண்லட 
வசகயபகபாவதைாகவம் அறிவித்தைா்ககள. 

ஆ்ககவ, வபருமானாா் அவ்களக்ு அவ்களடன் சண்லட வசகய கவண்டய நிலலலம 
உண்டாயிற்று. 

முஸ லம்ககள லகனகா யூதை்களின் ககாட்லடகலள முற்றுலக இட்டா்ககள. 

பதிலனாந்து நாட்களக்ுப பிறு, வபருமானாா் அவ்ககள வசகயும் தீ்பலப ஏற்றுக்வகாகளவதைாக 
யூதை்ககள வசால்ல அனபபினாா்ககள. 

முஸ லம்ககள அலனாவரும், யூதை்கலளக் வகான்றுவிட கவண்டும் என்ற ஆ்கவசத்கதைாடு 
இருந்தைா்ககள. 
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ஆ்னாால், யூதை்ககளாடு இரகற்ய உடன்படக்லக வசகது வகாண்டருந்தை அபதுல்லாஹ் இபனஉலப 
வபருமானாாரிடம் வந்து யூதை்கலள மதீனாாலவ விட்டு வவளிகயற்றினாால் கபாதுமானாது என்று 
கவண்டக்வகாண்டா். 

வபருமானாா் அவ்ககள அதைற்ுி சம்மதித்தைா்ககள லகனகா கட்டத்தைா் மதீனாாலவ விட்டு 
வவளிகயறி, ஷாம் மாநிலத்தில் கபாகக் ுடகயறினாா்ககள. அவ்ககள வமாத்தைம் எழு நறு கப்ககள. 
அவ்களில் முந்நறு கப்ககள கவசம் தைரித்தைவ்ககள. 

இது ஹீஜர இரண்டாவது வருடம் ஷவ்வால் மாதைத்தில் நடந்தை நிகழ்ிற்யாும். 
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 101. வகாலல வசகயி சதி
 யூதை்களகள ஒரு பிரிவினாரானா பனநல் கட்டத்தைா் முஸ லம்களக்ு விகராதைமாகக் கிளம்பினாா்ககள.

அவ்களக்ும் முஸ லம்களக்ும் நட்புறவ உடன்படக்லக முன்னா் ஏற்பட்டருந்தைது. அந்தை 
உடன்படக்லகயின்பட, நஷடஈடு சம்பந்தைமாக அவ்களம் முஸ லம்களக்ு உதைவிபுரிய கவண்டயிருந்தைது. 
அலதைக் ககட்பதைற்காக வபருமானாா் அவ்ககள பனநல் கட்டத்தைாரிடம் வசன்றா்ககள. ஆ்ரம்பத்தில் அந்தை 
கட்டத்தைா் உதைவி வசகவதைாகப பாவலனா வசகதைா்ககள. ஆ்னாால் வபருமானாாரின் உயிருக்ு ஆ்பத்து 
விலளவிக்க மலறமுகமாகி சதி வசகதிருந்தைா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள ஒரு சவரின் பக்கமாக உட்கா்ந்திருந்தைா்ககள. அந்தை சவரின் கமல் ஒரு வபரிய
கல் லவக்கபபட்டருந்தைது. அலதைப வபருமானாா் அவ்களின் மீது தைகளளி விடுவதைற்காக ஒரு யூதை் மாடக்ுி 
வசன்றா். அந்தைக் கல்லலத் தைகளள முயன்றும் அவருலடய கநாக்கம் நிலறகவறவில்லல. வபருமானாா் 
அவ்களக்ு உதிபபாக இிவசகதி வதைரிந்தைதும் அங்ு இருந்து திரும்பிவிட்டா்ககள. 
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 102. யூதை்களின் சூழ்ிற்
 வபருமானாா் அவ்கலள விகராதிக்ுமாறு மக்காவிலுகளள ுலறஷிககள மதீனாாவிலுகளள 
யூதை்களக்ுக் கடதைம் எழுதியிருந்தைா்ககள. 

ப்ன நல் கட்டத்தினா் ஏற்கனாகவ முஸ லம்களக்ுப பலகவ்களாயிருந்து வந்தைா்ககள. 
ுலறஷிகளின் கடதைம் கிலடத்தைதிலருந்து கமலும் பகிரங்கமாக விகராதைத்லதைக் காட்டத் வதைாடங்கினாா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்களக்ு யூதை்ககள ஒரு தூது அனபபினாா்ககள. அதைாவது, “முஸ லம்களில் முபபது 
கபலர, யூதை்ககள ுறிபபிடக்கடய இடத்துக்ுக் கட்டக்வகாண்டு வருமாறும், தைாங்களம் தைங்களலடய 
மதைுருமா்கலளக் கட்டக்வகாண்டு அங்ு வருவதைாகவம், அவ்களக்ுப வபருமானாா் அவ்ககள சமய 
கபாதைலனா வசகயகவண்டும் என்றும், அந்தைப கபாதைலனாயினாால், மதைுருமா்ககள மனாம் மாறி, முஸ லம்ககள 
ஆ்வதைானாால் தைங்ககள கட்டத்தைா் அலனாவருகம அலதைப பின்பற்றுவதில் ஆ்ட்கசபலண இல்லல” என்றும் 
வசால்ல அனபபினாா்ககள. 

ஆ்னாால், வபருமானாா் யூதை்களின் வா்த்லதைகலள நம்ப முடயாது என்றும், புதிய உடன்படக்லக 
ஒன்று வசகது வகாகளள கவண்டும் என்றும் வசால்ல அனபபினாா்ககள. 

ப்னநல கட்டத்தைா் அதைற்ுி சம்மதிக்கவில்லல. 

அவ்களில் பனாுலறலா கட்டத்தைா் மட்டும் முஸ லம்களடன் வசகதுவகாண்ட பலழ்ய 
உடன்படக்லகலயப புதுபபித்துக் வகாண்டா்ககள. 

ப்னநல கட்டத்தைா் இரண்டாவது தைடலவயும் வபருமானாா் அவ்களக்ு ஒரு தூது 
அனபபினாா்ககள. 

அதைாவது தைங்களக்ு இஸ லாத்லதைப கபாதிபபதைற்காக முஸ லம்களில் மூன்று கபலரயாவது 
கட்டக்வகாண்டு வரகவண்டும் என்றும் தைாங்களம் தைங்களலடய மதைுருக்ககள மூவலரக் கட்டக்வகாண்டு 
வருவதைாகவம், அந்தை மதைுருக்ககள இஸ லாத்லதைத் தைழுவவதைாயிருந்தைால், தைாங்களம் அவ்வாகற 
வசகவதைாயும் வசால்ல அனபபினாா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்களம் அதைற்ுி சம்மதித்துி வசன்றகபாது அவ்களின் உயிருக்கக ஆ்பத்து 
விலளவிக்க யூதை்ககள சூழ்ிற் வசகதிருக்கிறா்ககள எனா உறுதியானா வசகதி கிலடத்தைதைால் உடகனா திரும்பி 
விட்டா்ககள. 
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 103. மதீனாாவிலருந்து யூதை்ககள வவளிகயறுதைல்
 ப்ன நல் கட்டத்தினாருக்ுப பலமானா ககாட்லடககள இருந்தைதைாலும் அவ்களக்ு உதைவி 
வசகவதைாக, “முனாாபிகன்” என்ற நயவஞ்சக்ககள வாக்ுறுதி அளித்திருந்தைதைாலும், அவ்ககள 
முஸ லம்களக்ுத் தீங்ு வசகயத் துணிந்திருந்தைா்ககள. 

அவ்ககள ஓயாது முஸ லம்களக்ுத் வதைால்லல வகாடுத்துக் வகாண்டருந்தைா்ககள. வபருமானாா் 
அவ்களின் உயிருக்ும் ஆ்பத்து உண்டாக்க இரகற்யமாகி சூழ்ிற் வசகது வந்தைா்ககள. 

அவ்கலள அடக்க கவண்டும் என்ற கநாக்கத்கதைாடு வபருமானாா் ற்ல கதைாழ்்களடன் வசன்று 
அவ்களலடய ககாட்லடகலள முற்றுலக இட்டா்ககள. பதிலனாந்து மாதைங்ககள வலர முற்றுலக நீடத்தைது. 

ப்னநல் கட்டத்தைா் தைபபுவதைற்ு வழி இல்லாதைதைால் வபருமானாாரிடம் ஒரு தூது அனபபினாா்ககள. 
அதைாவது மதீனாாலவவிட்டுத் தைாங்ககள வவளிநாட்டுக்ுபகபாக விடுவதைாகவம், ஆ்னாால் தைங்ககள 
ஒட்டலகககள சமக்ும் அளவக்ுப வபாருகளகலள மட்டும் எடுத்துி வசல்வதைற்ு அனமதி தைரகவண்டும் 
என்று வசால்ல அனபபினா். 

அதைற்ுப வபருமானாா் அவ்ககள சம்மதைம் அளித்தைா்ககள. 

ப்னநலன் கட்டத்தினா் ஏராளமானா வபாருட்கலளயும் வட்டுக் கதைவகலளக் கடப வபய்த்து 
எடுத்துக்வகாண்டும், வவளிகயறி ற்ல் லகபரிலும், ற்ல் ஸரியாவிலும் வசன்று ுடகயறினாா்ககள. 
அவ்ககள கபாும்கபாது ற்றிதுகட வருத்தைமன்றி மகிழ்ிற்கயாடும் வாத்தியங்கலள முழ்ங்கிக் வகாண்டும் 
வசன்றா்ககள. 

லகபரில் வசல்வாக்ுப வபற்ற அவ்ககள தைலலலம இடத்லதைப வபற்றனா். 
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 104. பலகவ்களின் கட்டு முயற்ற்
 யூதை்களம், ுலறஷிகளம் ஒன்று கச்ந்து மக்காவக்ும் மதீனாாவக்ும் மத்தியிலுகளள நாடு 
முழுவலதையும் இஸ லாத்துக்ு விகராதைமாகி சண்லட வசகயுமாறு தூண்டவிட்டுக் வகாண்டருந்தைா்ககள. 

அதைனாால் பல கட்டத்தைா் ஒன்று கச்ந்தும், தைனியாகவம் மதீனாாலவத் தைாக்கத் தையாரானாா்ககள. 

ஒன்றிரண்டு கட்டத்தைா் தைாக்ுவதைற்கானா ஆ்யத்தைத்கதைாடு புறபபடும் சமயம், வபருமானாா் 
அவ்களக்ுி வசகதி எட்டயது. அவ்ககள பலடகலளத் தையா் வசகது வகாண்டு, எதிகர வசல்ல 
முற்பட்டா்ககள. அலதைக் கண்ட அந்தைக் கட்டத்தைா் ஓட மலறந்து வகாண்டா்ககள. 

ஹிஜர ஆ்றாம் ஆ்ண்டு ஷஅபான் மாதைம் மதீனாாவக்ு இருநறு லமல் வதைாலலவிலுகளள முரn 
என்னம் ஊகரில் பன முஸ தைலக் என்னம் கட்டத்தின் தைலலவரானா அல்ஹாரிதுபன அீறலரா் என்பவ் 
மதீனாாலவத் தைாக்ுவதைற்காக ஆ்யத்தைம் வசகது வகாண்டருந்தைா். இது வபருமானாா் அவ்களக்ுத் 
வதைரிந்தைது. அந்தைி வசகதி உண்லமகய என்று மற்வறாரு உளவாளி மூலமாகவம் நிிசயபபடுத்திக் 
வகாண்டா்ககள. 

அக்கட்டத்தின் தைலலவ் தைங்கலளத் தைாக்க புறபபடுவதைற்ு முன்னாகர, அவலர தைடுத்து நிறுத்தை 
கவண்டும் என்ற கநாக்கத்கதைாடு வபருமானாா் அவ்ககள முஸ லம் பலடகலள நடத்தி அவ்ூருக்ுி 
வசன்றா்ககள. 

முஸ லம்பலட வந்தை தைகவல் வதைரிந்தைதும், ஹாரிதின் கசலனாகளில் பல் பல பக்கங்களிலும் ற்தைறி 
ஓடவிட்டனா். ஹாரிதும் தைம் ஊகலரவிட்டு, வவளிகயறி, ஒளிந்து வகாண்டா். ஆ்னாால், அவ்ூ் மக்ககள ஒன்று
கச்ந்து அணிவுத்து நின்றுவகாண்டு, வவு கநரம்வலர முஸ லம் பலடயின் மீது அம்புகலள எகது 
வகாண்டருந்தைனா். முஸ லம் பலடயினாரும் சலளக்காமல், அவ்கலளத் தைாக்கிக் வகாண்டருந்தைனா். 

இறுதியாக, பனரமுஸ தைலக் கட்டத்தைா் கதைால்வியுற்றனா். 

இிசண்லடயில், அக் கட்டத்தைாரில் பத்துபகப் வலர வகால்லபபட்டனா். அறுநறு கப் வலர 
ற்லறபபடுத்தைபபட்டனா். இரண்டாயிரம் ஒட்டகங்களம், ஐயாயிரம் ஆ்டுககள முஸ லம் பலடயினா் 
வசமாயினா. 

ற்லறபபிடக்கபபட்டவ்களகள ஹாரிதின் மககள ஜூலவரிகயா என்னம் வபண்மணியும் 
ஒருவராவ். 

அந்தைி வசகதி அறிந்தைதும் அவருலடய தைந்லதை ஹாரித் வபருமானாா் அவ்ககள முன்னிலலயில் வந்து 
“என் மகலளி ற்லறபபடுத்தி லவத்திருபபது தைுதியானாதைல்ல. நான் மகவம் கண்ணியமானா ுடும்பத்லதைி 
கச்ந்தைவன். ஆ்லகயால், அவலள விடுவித்துவிடகவண்டும்” என்று கவண்டக் வகாண்டா். 

வபருமானாா் அவ்ககள அதைற்ு, "ஜூலவரிகயாவின் கருத்துபபடகய விட்டுவிடுவது நல்லது 
அல்லவா?” என்று வசான்னாா்ககள. 
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உடகனா ஹாரித் தைம் மகளிடம் வசன்று, “முஹம்மது உன்னலடய கருத்துபபட விட்டருக்கிறா். என் 
வகளரவத்துக்ு இழுக்ு கநரிடாமல், நீ நடந்து வகாகளள கவண்டும்” என்று கறினாா். 

அதைற்ு ஜூவரிகயா, “நபி வபருமானாா் அவ்களின் வதைாண்டகலகய இருக்க விரும்புகிகறன்” 
என்று கறி விட்டா். 

அதைன்பின், அந்தைப வபண்மணிலய வபருமானாா் அவ்ககள திருமணம் வசகது வகாண்டா்ககள 

கபாரில் ற்லறபபிடத்தைவ்கலள எல்லாம் பலடகளிடம் பிரித்துக் வகாடுக்கபபட்டது. 

“எந்தைக் ுடும்பத்தில் வபருமானாா் அவ்ககள திருமணம் வசகதுகளளா்ககளா அந்தைக் ுடும்பத்தைா் 
அடலமகளாக இருக்கக்கடாது” என்று கறி, முஸ லம் பலடககள தைாங்களாககவ அவ்கலள விடுவித்து 
விட்டா்ககள. 

ற்ல நாட்களில் ஹாரிதும் இஸ லாத்லதைத் தைழுவினாா்ககள. 

  *** 

 

 இபகபா் முடந்து திரும்பி வரும் வபாழுதுதைான் முனாாபிக்ுககள ஆ்யிஷாப பிராட்டயா் அவ்களின்
மீது வபரும் பழி ஒன்லறி சமத்தினாா்ககள. அந்தை வஞ்சக்களின் தீய வலலயில், முஸ லம்களில் நால்வ் 
ற்க்கி, அலதை உண்லம எனா நம்பிவிட்டா்ககள. ஆ்னாால், பின்னா் விசாரலனாயில் அது நயவஞ்சக்களின் 
கட்டுபபாடானா வபாக என்று வவளியாயிற்று. 

அகதை சமயத்தில், ஆ்யிஷாப பிராட்டயா் அவ்களின் சீலத்லதைபபற்றி வபருமானாா் அவ்களக்ு 
ஆ்ண்டவன் சமூகத்திலருந்து அறிவிக்கபபட்டது. 
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 105. கட்டு முயற்ற்யில் தைாக்க வருதைல்
 ப்னநல கட்டத்தைா் லகபரில் ுடகயறி, நிலலத்தை பின் அவ்ககள முஸ லம்களக்ு விகராமாக 
சூழ்ிற்ககள வசகயத் வதைாடங்கினாா்ககள. 

அவ்களலடய தைலலவ்ககள, மக்கா ுலறஷிகளிடம் வசன்று, “தைங்களக்ு உதைவி புரிய கவண்டும் 
என்றும், அவ்வாறு வசகவதைாயிருந்தைால் இஸ லாத்லதை கவகராடு வபய்த்து விடலாம்” என்றும் 
வசான்னாா்ககள. 

இத்தைலகய ஒத்துலழ்பபுக்காக காத்துக் வகாண்டருந்தை ுலறஷிககள, அவ்ககள கறிய 
ஆ்கலாசலனாலய மகிழ்ிற்கயாடு ஒபபுக் வகாண்டனா். 

மதீனாாலவ தைாக்ுவதைற்காகக் ுலறஷிககள தையாரானாகதைாடு, சற்றுபபுறங்களில் உகளளவ்கலளயும் 
தைங்களடன் கச்த்துக் வகாண்டனா். 

யூதை்களம் தைங்களடன் நட்பாயிருந்தை ஒவ்வவாரு கட்டத்தைாலரயும் கச்த்துக் வகாண்டா்ககள. 

ுலறவிககள, யூதை்களின் பலடபலம் வமாத்தைம் இருபத்துநான்காயிரம் வலர கச்ந்தைது. அந்தைப 
பலடக்ு அபூலூபயான் தைலலவராக ஆ்னாா். 

ுலறஷிககள இருபத்து நான்காயிரம் வர்களடன் மதீனாாலவத் தைாக்க வரும் வசகதி, வபருமானாா் 
அவ்களக்ுத் வதைரிந்தைது. உடகனா, கதைாழ்்கலளக் கட்ட, ஆ்கலாசலனா வசகதைா்ககள. 

கதைாழ்்களில் லல்மான் பா்ஸ என்ற பா்ஸ கதைசத்தைா் கபா் முலறலமயில் திறலமயானாவராக 
இருந்தைா்ககள. ுலறஷிககள ஏராளமானா பலடயுடன் வருவதைால் அவ்ககளாடு, எண்ணிக்லகயில் மகக் 
ுலறவாயுகளள முஸ லம்பலட, சம தைளத்தில் எதிகர நின்று சண்லட வசகவதை சரியல்ல என்றும், முஸ லம் 
பலடலய ஒரு பாதுகாபபானா இடத்தில் கசகரித்து லவத்து, அலதைி சற்றிலும் அகழ் கதைாண்டக் வகாகளள 
கவண்டும் என்றும் லல்மான் பா்ல அவ்ககள ஆ்கலாசலனா கறினாா்ககள, அலதை அலனாவரும் ஏற்றனா். 

அகழ் கதைாண்டுவதைற்ு ஏற்பாடாயிற்று. 

மதீனாா நகலரி சற்றி மூன்று புறங்களில் கட்டடங்களம், ற்று ுன்றுகளம், கதைாட்டங்களம் 
அலமந்திருந்தைனா. அம்மூன்று பக்கங்களக்ும் அலவ பாதுகாபபாக இருந்தைனா. எனாகவ திறந்திருந்தை ஒரு 
புதியில் அகழ்ககள கதைாண்டுவதைற்ுப வபருமானாா் அவ்ககள மூவாயிரம் கதைாழ்்களடன் வசன்றா்ககள. 
அகழின் அளலவப வபருமானாா் அலடயாளம் கபாட்டுக் வகாடுத்தைா்ககள. முபபதைட சதுரமும், பதிலனாந்து 
அட ஆ்ழ்முமானா அளவகளள அகலழ்ப பத்துப கப் கச்ந்து, கதைாண்ட கவண்டும் எனாக் 
கட்டலளயிட்டா்ககள. மற்றவ்களக்ுக் கட்டலளயிட்டகதைாடு நிற்கவில்லல. மற்றவ்களால் கதைாண்ட 
எடுக்கபபடும் மண்லண வபருமானாா் 

அவ்ககள அகளளி அபபுறபபடுத்திக் வகாண்டும், ற்ல சமயங்களில் அவ்ககள கதைாண்டக் வகாண்டும் 
இருந்தைா்ககள. 
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கலளபபுத் கதைான்றாமல் இருபபதைற்காக, அகழ் வவட்டும் கதைாழ்்ககள அரபிக் கவிலதைலய முந்தை 
உற்சாகத்கதைாடு பாடக் வகாண்டருந்தைா்ககள. அந்தைக் கவிலதையின் வபாருகள: 

“ஆ்ண்டவகனா! உன் கருலண எங்ககள மீது இல்லாதிருந்தைால், நாங்ககள கநரானா வழிலய 
அலடந்திருக்க மாட்கடாம் தைருமங்ககள வசகதிருக்க மாட்கடாம்; உன்லனா வணங்கியிருக்க மாட்கடாம், 

“ஆ்ண்டவகனா! எங்களக்ு நலத்லதை அருகளவாயாக! பலகவ்ககள எங்களக்ு எதிராக வந்தைால், 
எங்களலடய கால்ககள நிலலயாக நிற்ுமாறு கருலண புரிவாயாக. பலகவ்ககள எங்கலளத் துன்புறுத்தி, 
இலடயூறுககள வசகது, எங்கலள இஸ லாத்லதை விட்டு விடுமாறு வசகது விடலாம் என்று நிலனாக்கிறா்ககள. 
ஆ்னாால், “நாங்ககள அலதை மறுத்து நிற்கிகறாம், நாங்ககள அலதை மறுத்து நிற்கிகறாம்,” “நாங்ககள அலதை மறுத்து 
நிற்கிகறாம்” என்ற இறுதிி வசாற்கலள திரும்பத் திரும்ப வசால்லக் வகாண்கட இருபபா்ககள. 

அவ்ககள எல்கலாரும் அவ்வாறு பாடக் வகாண்டருக்ும்கபாது, வபருமானாா் அவ்ககள, 
“ஆ்ண்டவகனா! மறுலமயில் சகமாயிருபபகதை உண்லமயானா சகம். ஆ்லகயால், அன்சாரிகளக்ும், 
முஹாஜரன்களக்ும் கருலண காட்ட ஆ்தைரிபபாயாக!” என்று கவண்டக் வகாகளவா்ககள. 
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 106. வழிகாட்டய ஒளி
 வபருமானாா் அவ்ககள கட்டலளயிடுவா்களானாால், அவ்ககள உத்தைரலவி ற்ரகமற் வகாண்டு 
நிலறகவற்றுவதைற்ு எத்தைலனாகயா கப் ஆ்வலுடன் காத்துக் வகாண்டருக்கிறா்ககள. 

ஆ்னாால், நாயகம் அவ்ககளா மற்றவ்கலளபகபாலகவ கடனாமானா கவலலகலளயும் வசகதைா்ககள. 
தைங்கலளப பின்பற்றுபவ்களக்ும் அவ்வாகற உலழ்த்துப பாடுபடகவண்டும் என்பலதைக் காட்டுவதைற்கக 
அவ்வாறு வசகதைா்ககள. 

அவ்ககள அரச்களக்வகல்லாம் கமலானா அரசராக இருந்தைது கபாலகவ, உலழ்த்து கவலல 
வசகவதிலும் ற்றபபானா திறலம வாகந்தைவ்களாக இருந்தைா்ககள. அவ்களலடய வாழ்க்லகயில் அதுவம் 
ற்றபபுமக்க ஒரு புதியாக இருந்தைது. 

கதைாழ்்ககள அகழ் வவட்டக்வகாண்டருக்ும்கபாது கடனாமானா பாலற ஒன்று ுறுக்கிட்டது. 
ஒவ்வவாருவராக அலதை வவட்டப பா்த்தைா்ககள. ஆ்னாால், அலதை உலடக்க இயலவில்லல. அதைனாால் மனாம் 
தைள்ந்தை கதைாழ்்ககள அந்தைப பாலறலய விட்டுவிட்டு, கவறு பக்கமாக வவட்டலாம் என்ற எண்ணத்தில், 
வபருமானாா் அவ்களிடம் உத்தைரவ ககட்டா்ககள. வபருமானாா் மற்றவ்களிடமருந்து ுந்தைாலலய 
வாங்கி, அகழுக்ுகள இறங்கி நின்று அந்தைப பாலறயின் மீது ஓங்கி அடத்தைா்ககள. உடகனா அது பிளந்தைது. 
அபகபாது ஓ் ஒளி வற்யது! அலதைக் கண்டு, நாயகம் அவ்ககள “அல்லாஹூ அக்ப்” என்று வசான்னாதும், 
அங்கிருந்தை கதைாழ்்ககள அலனாவரும் “அல்லாஹ் அக்ப்” எனா உரக்க முழ்ங்கினாா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள “எனாக்ு ஷாம் கதைசத்தின் திறவககால்ககள வகாடுக்கபபட்டனா” என்று 
கறிவிட்ட, இரண்டாவது முலறயும் பாலற அதிகமாகப பிளவ பட்டது. முன்கபாலகவ அதிலருந்து ஒளி 
வற்யது. வபருமானாா் அவ்ககள, “அல்லாஹூ அக்ப்” எனாக்ுப பாரசீக நாட்டன் திறவககால்ககள 
வகாடுக்கபபட்டனா” என்று கறினாா்ககள. மூன்றாவது முலற உலடக்கவம் பாலற பிளவண்டு, 
முன்கபாலகவ ஒளி வற்யது. வபருமானாா் அவ்ககள, எனாக்ு ஏமன் நாட்டன் திறவககால்ககள 
வகாடுக்கபபட்டனா” என்று வசான்னாா்ககள. 

பின்னா் வபருமானாா் அவ்ககள கண்ட காட்ற்லய விளக்கிக் கறினாா்ககள: 

“முதைலாவதைாக, கராமபுரிி சக்கரவ்த்தியானா வககலருலடய ஷாம் மாகாணத்திலுகளள 
அரண்மலனாயும், இரண்டாவதைாக, மதைாயின் என்னம் நகரத்திலுகளள பா்ஸ கதைசத்துி சக்கரவ்த்தியானா 
கிஸ ராவின் அரண்மலனாயும், மூன்றாவதைாக, ஏமன் நாட்டுத் தைலலநகரானா லன் ஆ்பட்டணத்தின் 
அரண்மலனாயும் காட்டபபட்ட தைாகவம், அகதை சமயம் ஜபரல் என்னம் கதைவதூதை் வந்து அவ்கலளப 

பின்பற்றி அந்தைத் கதைசங்கலள வஜயிபபா்ககள என்று அறிவித்தைதைாயும்” வசான்னாா்ககள. 

ஆ்னாால் இம் முன்னாறிவிபபு வவளியானா சந்தை்பபம் முஸ லம்களக்ு மகவம் 
வநருக்கடயானாதைாயிருந்தைது ுறிபபிடத் தைக்கதைாும். 
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 107. உடன்படக்லகலய லகவிட்ட துகராகிககள
 சண்லடக்ுத் தையாரானா முஸ லம்ககளா மூவாயிரம் கப். மகவம் ுலறவானா எண்ணிக்லக. 

அவ்கலள அழித்து விடகவண்டும் என்ற உறுதியானா தீ்மானாத்துடன் இருபத்து நான்காயிரம் கப் 
அடங்கிய பலடயானாது மும்முரமானா முயற்ற்கயாடு மதீனாாவக்ு மக அருகில் வந்துவிட்டது. 

இத்தைலகய இக்கட்டானா நிலலயில்தைான் ஷாம், ஈரான், ஏமன் ஆ்கிய மாகாணங்களின் ஆ்ட்ற் 
முஸ லம்களின் வசமாும் என்று அறிவிக்கபபட்டது. 

அகழ் வவட்ட முடந்தைது; ஸ லஅஎன்னம் ுன்லற பலடகளக்ுப பின்புறமாக லவத்து 
வபருமானாா் அவ்ககள அணிவுத்தைா்ககள. வபண்கலளப பாதுகாபபானா ககாட்லடகளக்ு 
அனபபிலவத்தைா்ககள. 

  *** 

 

 பனுலறலா கட்டத்தைா் முஸ லம்ககளாடு நட்புடன் இருபபதைாகவம், அவ்கலளப பலகவ்ககள 
தைாக்கினாால் உதைவி புரிவதைாகவம், முன்னா் ஓ் உடன்படக்லக வசகது வகாண்டருந்தைா்ககள. 
அவ்வடன்படக்லகபபட அவ்ககள இபவபாழுது நடந்து வகாகளவா்ககள எனா நம்ப முடயாமல் இருந்தைது. 
அவ்ககள மதீனாாவின் வதைன்கிழ்க்ுப புதியில் வாழ்ந்து வந்தைா்ககள. அவ்களிடம் பல ககாட்லடககள 
இருந்தைதைால் முஸ லம்களக்ு அவ்கலளப பற்றிய பயம் இருந்தைது. அபபுதியில் பாதுகாபபுக்காக 
இருநறு கப் வகாண்ட பலட ஒன்லற அனபபி லவத்தைனா். 

முஸ லம்களக்ு ஒத்துலழ்பபு அளிக்காமல் இருந்தை ப்னுலறலா கட்டத்தைாலர, அவ்களக்ு 
விகராதைமாகி சண்லட வசகயுமாறு தூண்டுவதைற்ு பனநல் கட்டத்தைா் முயன்றா்ககள. 

பனநல் கட்டத் தைலலவரானா ஹூலயக இபன அக்தைப, ப்ன ுலறலா கட்டத் தைலலவ் 
கஅபிடம் வசன்று, தைங்ககளாடு கச்ந்து வகாகளளம்பட கவண்டக்வகாண்டா். 

அவ்வாறு வசகய இயலாது எனா கஅப முதைலல் கறினாா். பனநல் கட்டத் தைலலவ் அகதைாடு 
விடவில்லல. “தைாம் ஏராளமானா பலடகளடன் வந்திருபபதைாகவம், ுலறஷிகளம், அகரபிய கதைசத்தைா் 
அலனாவருகம ஒன்று திரண்டு வந்திருபபதைாகவம், எல்கலாரும், முஹம்மதின் இரத்தைத்தில் தைாகம் 
உலடயவ்களாக இருபபதைாயும் இஸ லாத்துக்ு முடவ காலம் வந்துவிட்டதைாகவம் கறி, இத்தைலகய அரிய 
சந்தை்பபத்லதை நழுவவிடக்கடாது” என்றும், கமலும் பலவாறு எடுத்துி வசான்னாா். 

அலதைக் ககட்ட கஅப, “நான் முஹம்மதுடன் உடன்படக்லக வசகதிருக்கிகறன். வாக்ுக் 
வகாடுபபதில் எபகபாதும் அவ் உண்லமயாக நடபபவ் என்று எனாக்ு நன்றாகத் வதைரியும், 
அபபடயிருக்ும்கபாது, இபகபாது நான் உடன்படக்லகலய மீறுவது நல்லதைல்ல” என்று வசான்னாா். 

ஆ்னாால் ப்னநல் வட்டத்தைலலவ் பலவாறானா தைந்திரங்கலளி வசகது, அவலர இணங்ுமாறு 
வசகது விட்டா். 

165



அதைன் விலளவாக, பன ுலறலா கட்டத்தைா் முஸ லம்களக்ு விகராதைமாக ுலறஷிகளடன் 
கச்ந்து வகாண்டனா். 

உடன்படக்லகக்ு விகராதைமாக பன ுலறலா கட்டத்தினா் நடந்துவகாண்ட வசகதி வபருமானாா் 
அவ்களக்ுத் வதைரிய வந்தைது. அது உண்லம தைானாா எனா அறிந்து வருமாறு இரண்டு அன்லாரிகலள 
அனபபினாா்ககள. அவ்ககள இருவரும், முஸ லம்ககள ஆ்வதைற்ு முன்னா் யூதை்களடன் வநருங்கிய நட்புக் 
வகாண்டருந்தைவ்ககள. 

அவ்விருவரும் பன ுலறலா கட்டத்தைாரிடம் வசன்று. உடன்படக்லகலய நிலனாவ படுத்தினாா்ககள.

அதைற்ு அவ்ககள, “முஹம்மது யா் என்பகதை எங்களக்ுத் வதைரியாது. உடன்படக்லக இன்னாது 
என்பதும், எங்களக்ுத் வதைரியாது” என்று கறிவிட்டா்ககள. 

கமலும், அக்கட்டத்தைா் பலடகலளத் திரட்டக் வகாண்டு சண்லடக்ுத் தையாராக இருந்தைலதைக் 
கண்டு, அவ்கலளக் கண்டத்தைா்ககள. 

அவ்ககள இருவரும் திரும்பி வந்து, வபருமானாாரிடம் மட்டும் விவரத்லதைத் வதைரிவித்தைா்ககள. 

இந்தைி வசகதி பலடயிலுகளளவ்களக்ுத் வதைரிந்தைால், மனாம் தைள்ந்து விடக்கடும் என்று கருதி 
வபருமானாா் அவ்ககள எவரிடமும் கறவில்லல. 
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 108. தைளராதை உறுதி
 தைங்களலடய பலடகலள மூன்று பிரிவகளாகப பிரித்து ுலறஷிககள மதீனாா நகரத்தின் மூன்று 
புறங்கலளத் தைாக்கினாா்ககள. 

ஆ்ரம்பத்தில், முஸ லம் பலடயில் முனாாபிக்ுகளம் கச்ந்திருந்தைா்ககள. அபவபாழுது 
ுளி்காலமாயிருந்தைது. உணவம் கபாதிய அளவ கிலடக்கவில்லல. தைவிர இரவில் கண் விழித்திருக்க 
கவண்டயதிருந்தைது. கமலும் பலகவ்களின் பலடகயா எண்ணிக்லகயில் பன்மடங்ு 
அதிகமாயிருபபலதையும் கண்டு முனாாபிக்ுககள தைபபித்துி வசல்ல வழி பா்த்தைா்ககள. தைங்களலடய வடுககள 
பாதுகாபபற்று இருக்கின்றனா என்றும் “அவற்லறப பாதுகாக்க தைாங்ககள கபாக கவண்டயது அவற்யம்” 
என்றும் காரணம் கறி, பின்வாங்கிி வசல்லத் வதைாடங்கினாா்ககள. 

ஆ்னாால், பலகவ்களின் முந்தை பலடபலத்லதைக் கண்டு, உண்லமயானா முஸ லம்களக்ு ஊகக்கம் 
அதிகரித்தைது. 

முற்றுலக கடுலமயாக இருந்தைது. அபகபாது ற்ல கவலளகளில் நபி வபருமானாாரும் கதைாழ்்களம் 
வதைாட்ந்து மூன்று கவலளயும் பட்டனிக் கிடக்க கநரிட்டது. 

ஒருநாகள, கதைாழ்்களில் ற்ல் பற்யினாால் வாட வருந்திப வபருமானாா் அவ்களிடம் வந்து தைங்ககள 
வயிற்லறத் திறந்து காட்டனாா்ககள. ஒவ்வவாருவருலடய வயிற்றிலும் ஒரு கல் லவத்துக் 
கட்டபபட்டருந்தைது. 

அபகபாது வபருமானாா் அவ்ககள தைங்ககள வயிற்லறக் காட்டனாா்ககள. அதில் மூன்று கற்ககள 
லவத்துக் கட்டபபட்டருந்தைனா. 

அரபி கதைசத்தில், பற் கவலளயில் ுறுக்ு வலளயாமல் இருபபதைற்காக, மக்ககள வயிற்றில் கல்லல 
லவத்துக் கட்டக் வகாகளவது அக்காலத்தில் வழ்க்கமாயிருந்தைது. 
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 109. “எங்களிடம் வாலளத் தைவிர கவறு இல்லல!”
 முற்றுலக நாளக்ு நாகள கடுலமயாகிக் வகாண்டருந்தைது. 

எதிரிககள அகலழ்த் தைாண்ட முடயாமல், கற்கலளயும் அம்புகலளயும் எறிந்து வகாண்டருந்தைனா். 

வபருமானாா் அவ்ககள முஸ லம் பலடலய பல புதிகளிலும் பிரித்து லவத்திருந்தைா்ககள. 

முற்றுலக நீடத்துக்வகாண்டு கபாவதைால், அன்லாரிககள லதைரியம் இழ்ந்துவிடக்கடாது என்று 
நிலனாத்து வபருமானாா் அவ்ககள, எதிரிகளில் ஒரு பிரிவினாரானா கத்பான் கட்டத்தைாலர தைாங்ககள 
வசபபடுத்திக் வகாகளளலாமா என்று கயாற்த்தைா்ககள. 

அதைாவது மதீனாாவின் விலள வபாருகளகளில் மூன்றில் ஒரு பாகத்லதை, ஒவ்வவாரு வருடமும் கத்பான் 
கட்டத்தைாருக்ுக் வகாடுத்துவிடுவது என்றும், அதைற்ுப பதிலாக அவ்ககள சண்லடயிலருந்து விலகிக் 
வகாகளள கவண்டும் என்ற நிபந்தைலனாகயாடு ஓ் உடன்படக்லக அவ்ககளாடு வசகது வகாகளளலாமா என்று
எண்ணினாா்ககள. 

அலதைபபற்றி அன்லாரிகளின் தைலலவ்களானா லஃதுபன உபாதைா, லஃதுபலுமுஆ்த் ஆ்கிய 
இருவரிடமும் வபருமானாா் அவ்ககள கலந்து ஆ்கலாற்த்தைா்ககள. 

அதைற்ு அவ்ககள இருவரும், “இவ்வாறு வசகயுமாறு ஆ்ண்டவன் தைங்களக்ுக் கட்டலள 
பிறபபித்திருக்கிறானாா? அல்லது தைங்களலடய வசாந்தைக் கருத்தைா? ஆ்ண்டவனலடய கட்டலள இவ்வாறு 
இருக்ுமானாால், அலதை நாங்ககள மறுத்துக்கற இயலாது. தைங்களலடய வசாந்தைக் கருத்தைாக இருக்ுமானாால், 
எங்களலடய ககாரிக்லகலயயும் ககட்டுக் வகாகளளமாறு கவண்டக் வகாகளகிகறாம். என்று கறினாா். 

வபருமானாா், “அது தைங்களலடய வசாந்தைக் கருத்கதை” என்று வசான்னாா்ககள. 

அவ்ககள இருவரும், “நாங்ககள ஆ்ண்டவனக்ு இலணயாக விக்கிரகங்கலள வணங்கிக்வகாண்டு, 
ஆ்ண்டவலனாப பற்றிய அறிவம், ஆ்ண்டவனக்ுி வசகய கவண்டய வணக்க முலறகளம் வகாஞ்சமும் 
அறியாமல் காலம் கழித்துக்வகாண்டருந்தை அந்தைக் காலத்தில், மதீனாாவிலருந்து ஒரு கபரிசம் பழ்த்லதைக் கட
விலலயில்லாமல் வகாண்டு கபாவதைற்ுக் கத்பான் கட்டத்தைாருக்ுத் துணிவ இல்லாமல் இருந்தைது. 
அபபடயிருக்ும்கபாது, தைங்ககள மூலமாக ஆ்ண்டவன் எங்களக்ு கந் வழிலயக் காட்ட, எங்கலளப 
வபருலமபபடுத்தியிருக்ும் இந்தைக் காலத்தில், நாங்ககள மதீனாாவின் மகசூலல் மூன்றில் ஒரு பாகத்லதைக் 
வகாடுக்கலாமா? அவ்களக்ு வகாடுபபதைற்ு இபவபாழுது எங்களிடம் வாலளத் தைவிர கவறு ஒன்றும் 
இல்லல” என்று வதைரிவித்தைா்ககள. 

இலதைக் ககட்டதும் அன்லாரிகளம் உறுதியுடகனா இருக்கிறா்ககள என்பலதைப வபருமானாா் அறிந்து 
திருபதி அலடந்தைா்ககள. 
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 110. பலமானா எதிரி ஒருவ் மாண்டா்
 ுலறஷிகளின் பிரபலமானா தைளபதிகளானா அபூலூபயான், காலத் இபன வலத், அம்ருபனல்ஆ்ஸ , 
ஸரர் இபனல் கத்தைாப, லூற்லபரா ஆ்கிய ஐவரும், ஒவ்வவாரு நாளம் ஒவ்வவாருவ் தைலலலம ஏற்றுப 
கபா் புரிந்தைா்ககள. 

அவ்களால் அகலழ்க் கடக்க இயலவில்லல. பலடகலள எல்லாம் ஒகர பக்கமாகத் திரட்ட, அகழில்
அகலக் ுலறவானா புதிலயத் தைாக்கி, அலதைக் கடந்து, முஸ லம்களடன் சண்லட வசகவது எனாத் 
தீ்மானித்தைா்ககள. 

அரபி கதைசத்தில் பிரபல கபா் வர்களானா வநளபல், ஹ-லபரா, அம்ரு, லரா் ஆ்கிய நால்வரும் 
ுதிலரகளின் மீது இருந்து அகலழ்த் தைாண்ட விட்டனா். அவ்களில் அம்ரு இபன அபதுத் மகவம் 
பிரபலமானாவ். அவலர அரபி கதைசத்தைா் ஆ்யிரம் ுதிலர வர்களக்ு சமானாமாகக் கருதியிருந்தைா்ககள. 

முன்னா், பத்்ி சண்லடயில் காயம் அலடந்து மக்காவக்ு திரும்பிப கபாும்கபாது 
'முஸ லம்கலளப பழிவாங்ும் வலர, தைன் தைலலயில் எண்வணக தைடவவதில்லல' எனாி சபதைம் 
வசகதிருந்தைா். அவருக்ு வயது அபகபாது வதைாண்ண்று அத்தைலகயவ் எல்கலா்க்ும் முன்கனா வசன்று, 
“என்னடன் சண்லட வசகவதைற்ு யாராவது முன் வருவா்களா? என்று கறினாா். 

“நான் வருகிகறன்” என்றா்ககள அல. 

ஆ்னாால், அவ்ககள கபாவலதைப வபருமானாா் தைடுத்து விட்டா்ககள. 

முன்கபாலகவ அம்ரு இரண்டாவது முலறயும் கவினாா். 

அல அவ்கலளத் தைவிர கவறு எவரும் பதில் அளிக்கவில்லல. 

மூன்றாவது முலறயும் அம்ரு கவினாா். 

அபகபாது வபருமானாா் அவ்ககள அல அவ்களக்ு விலட வகாடுத்து, தைங்ககள லகயிலருந்தை 
வாலளயும் வகாடுத்து தைலலபபாலகயும் கட்ட விட்டா்ககள. 

உலகில் எவகரனம் மூன்று ககாரிக்லககலளத் தைம்மடம் கவண்டக் வகாண்டால், அவற்றில் 
ஒன்லறகயனம் நிலறகவற்றி லவபபதைாக அம்ரு முன்னா் ஒருமுலற வாக்களித்திருந்தைா். அந்தை வாக்ுறுதி 
பற்றி அம்ருக்ும் அல அவ்களக்ும் உலரயாடல் நிகழ்ந்தைது. 

“நீ் இஸ லாத்லதைத் தைழுவமாறு, உம்லமக் ககட்டுக் வகாகளகிகறன்” என்றா் அல அவ்ககள. 

“அது இயலாதை காரியம்” எனா பதில் அளித்தைா் அம்ரு. 

“சண்லடயிலருந்து திரும்பிப கபாகவிடும்” என்றா் ஆ்ல அவ்ககள. 
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“ுலறஷிப வபண்களிடமருந்து ஏளனாி வசாற்கலளத் ககட்கமுடயாது” என்று பதில் கறினாா் 
அம்ரு. 

“என்னடன் சண்லட வசகய வாரும்” என்றா் அல அவ்ககள. 

அலதைக் ககட்டதும் அம்ரு ற்ரித்துக் வகாண்கட, “இந்தை வானாத்தின் ்ழ், இத்தைலகய ககாரிக்லகலய 
என்னிடம் எவகரனம் விடுபபா்ககள என்று நான் எண்னாகவ இல்லல” என்றா். 

ஹல்ரத் அலக்ுக் ுதிலர கிலடயாதைதைால், தைாம் மட்டும் ுதிலரயின் மீது இருந்து வகாண்டு 
அவ்களடன் சண்லடயிடுவது தைம் வகளரவத்துக்ு இழுக்ு என்று எண்ணி ுதிலரலய விட்டுக் ்கழ் 
இறங்கி, வாளினாால் முதைலாவது ுதிலரயின் காலல வவட்டனாா் அம்ரு. 

அதைன்பின், அவ்களலடய வபய் என்னா வவன்று ககட்டா். 

அல அவ்ககள, தைங்ககள வபயலரக் கறினாா்ககள. “உம்முடன் சண்லட வசகய எனாக்ு விருபபம் 
இல்லல” என்றா் அம்ரு. 

“நான் உம்கமாடு சண்லட வசகய விரும்புகிகறன்” என்றா்ககள அல. 

அலதைக் ககட்டதும் அம்ருவக்ுக் ககாபம் தைாளவில்லல. வாலள உருவி அவ்களக்ு கநராக 
வற்னாா். 

தைங்களலடய ககடயத்தினாால் அல அவ்ககள அலதைத் தைடுத்தைா்ககள. ஆ்னாால், அவ்வாகள 
ககடயத்லதையும் உலடத்துக்வகாண்டு அவ்ககள வநற்றியில் பட்டது. அதைனாால் ற்றுகாயம் உண்டாயிற்று. 
அந்தைத் தைாக்ுதைலல அடுத்து, தைங்ககள வாலள அம்ரு மீது வசகவ, அது அவருலடய உடலல் ்கழ் 
இறங்கிவிட்டது. உடகனா அல அவ்ககள “அல்லாஹூ அக்ப்” எனா முழ்ங்கினாா்ககள. அம்ரு தி்டவரன்று 
சாகந்துவிட்டா். 

அலதைக் கண்டதும் ுலறஷி வர்ககள எல்கலாரும் அல அவ்கலளி சூழ்ந்து தைாக்கினாா்ககள. ஆ்னாால்,
ஒருவ் பின் ஒருவராக, அலயின் வாளக்ு அவ்ககள இலரயானாா்ககள. 

அதைன் பின்னா், ுலறஷிககள முஸ லம்ககள இருக்ும் இடத்லதைந் கநாக்கிக் கற்கலளயும் 
அம்புகலளயும் விடாமல் எறிந்து வகாண்டருந்தைா்ககள. 
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 111. வரி வசயல்புரிந்தை வபண்மணி
 அகழ்ி சண்லடயின் காரணமாக வபண்ககள பாதுகாபபுகளள ககாட்லடக்ு அனபபி 
லவக்கபபட்டருந்தைனா். 

அந்தைக் ககாட்லட ப்னுலறலா கட்டத்தைா் வாழும் இடத்துக்ு அருகில் இருந்தைது. 

முஸ லம் வர்ககள எல்கலாரும் வபருமானாா் அவ்களடன் அகழிலருந்து சண்லட வசகது 
வகாண்டருபபதைால், வபண்ககள இருக்ும் ககாட்லட பாதுகாபபற்று இருக்ும் என்று எண்ணி, யூதை்ககள 
அலதைத் தைாக்கத் தீ்மானித்தைா்ககள. 

முதைலல் நிலலலமலய அறிந்து வருமாறு ஒரு யூதைலர அனபபினாா்ககள. அந்தை யூதை் ககாட்லடயின் 
வாசல் வலர கபாகக் ககாட்லடலய எவ்வழியாகத் தைாக்கலாம் என்று கவனித்துக் வகாண்டருந்தைா். அந்தை 
யூதை் வருவலதை வபருமானாா் அவ்களின் மாமயா் ஸ பிகயா நாிற்யா் பா்த்து விட்டா்ககள. உடகனா 
ககாட்லடயின் காவலராயிருந்தை கவிஞ் ஹஸ லாலனாக் கபபிட்டு, அந்தை யூதைலர வவட்டவிடுமாறு 
கறினாா்ககள. 

ஹஸ லான் ஒரு கநாயாளி. கமலும் அவருலடய இருதையம் பலவனாம் அலடந்திருந்தைது. அதைனாால், 
சண்லட நடந்து வகாண்டருபபலதைக்கட அவ் காணி சகிக்க மாட்டா். இந்தைக் காரணத்லதை ஸ பிகயா 
நாிற்யாரிடம் வசால்ல, “இவ்கவலலக்ு நான் தைுதியுலடயவனாாக இருந்தைால் கபா் முலனாக்ுப 
கபாயிருக்கமாட்கடனாா?” என்றா். 

உடகனா ஸ பிகயா, கடாரத்தின் கம்பு ஒன்லற எடுத்துக்வகாண்டு ககாட்லடலய விட்டு வவளிகய 
வந்து, அந்தை யூதைருலடய தைலலலய கநாக்கி ஓங்கி அடத்தைா்ககள. அந்தை அடயினாால் மண்லட உலடந்து ்கழ் 
விழுந்தைா் அந்தை யூதை். 

அதைன்பின், ஸ பிகயா ககாட்லடக்ுகள வசன்று மாண்ட யூதைருலடய ஆ்யுதைங்கலள எடுத்து வருமாறு 
ஹஸ லானிடம் கறினாா்ககள. அவகரா தைமக்ு ஆ்யுதைம் அவற்யம் இல்லல என்று கறி விட்டா். - 

பின்னா் எதிரிகளக்ு அிசம் உண்டாவதைற்காக, அந்தை யூதைருலடய தைலலலய வவட்ட, ககாட்லடக்ு 
வவளிகய எறிந்து விடும்பட ஸ பிகயா வசான்னாா்ககள. 

அதுவம் ஹஸ லானாால் இயலாது கபாயிற்று. பிறு ஸ பிகயாகவ அந்தை கவலலலயயும் வசகதைா்ககள.

இந்தை நிகழ்ிற்லயக் கண்டா்ககள யூதை்ககள: ககாட்லடக்ுகளளம் பலடககள இருபபுதை்க எண்ணி, 
அலதைக் தைாக்காமல் விட்டு விட்டா்ககள. 
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 112. “எனாக்ு என்னா கட்டலள இடுகிி்ககள?”
 முற்றுலக வதைாடங்கி பல நாட்ககள ஆ்கிவிட்டனா. ஆ்னாால் ுலறஷிககள எந்தைப பயலனாயும் 
காணவில்லல. அதைனாால் ுலறஷியூதை்களிலடகய மனாத்தைள்ிற் உண்டாகியது. அவ்களக்ு வர வர 
நம்பிக்லக ுலறந்து வகாண்கட வந்தைது. 

தைவிர, இருபத்து நான்காயிரம் வர்களக்ு உணவ தையாரித்து அளிபபது மகவம் ற்ரமமாகவம் 
இருந்தைது. இத்தைலகய சந்தை்பபத்தில் காலநிலலயால் பலமானா புயல் கிளம்பியது. அதைனாால் எதிரிகளின் 
கடாரங்ககள ற்லதைந்து கபாயினா. அடுபபின் மீதிருந்தை சலமயல் பாத்திரங்ககள எல்லாம் உருண்டு புரண்டு 
்கழ் விழுந்தைனா. இதைனாாலும் எதிரிககள லதைரியத்லதை இழ்ந்தைனா். 

மற்வறாரு நிகழ்ிற்: ுலறஷிகளடன் கச்ந்து சண்லடக்ு வந்திருந்தை கத்பான் கட்டத்தைாரில் 
பிரபலமானாவரும் மதிபபுமக்கவருமானா நயீமுபன மஸ ூது என்பவ் வபருமானாா் அவ்களிடம் வந்து, 
“ஆ்ண்டவனலடய தூதைகர, நான் மனாபபூ்வமாக முஸ லம் ஆ்கிவிட்கடன். ஆ்னாால், இவ்விஷயம் 
இதுவலர என்னலடய கட்டத்தைாருக்ுத் வதைரியாது. தைாங்ககள என்னா கட்டலளயிட்டாலும் அலதை நான் 
நிலறகவற்றத் தையாராக இருக்கின்கறன்” என்றா். 

வபருமானாா் அவ்ககள, “எதிரிகளக்ுகள பிரிவிலனா உண்டாக்ுவலதைத் தைவிர, ஒரு மனிதைனாால் கவறு
என்னா வசகய முடயும்?” என்று வசான்னாா்ககள. 
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 113. எதிரிகளிலடகய பிளவ உண்டாக்ுதைல்
 கத்பான் கட்டத்தைாரும், பன ுலறலா கட்டத்தைாரும் வவுகாலமாக நட்புறகவாடு இருந்து 
வந்தைா்ககள. 

கத்பான் கட்டத்தைாரின் தைலலவ் நயீம், ுலறலா கட்டத்தைாரிடம் வசன்று தைலலவ்கலள எல்லாம் 
அலழ்த்து, 

“நான் உங்களிடம் ஒரு முக்கியமானா விஷயத்லதைப பற்றிக் ககட்கப கப்கிகறன். இபவபாழுது, 
நீங்ககள என்னா வசகது வகாண்டருக்கிி்ககள என்பலதைபபற்றி ற்றிதைளவாவது கயாற்த்தீ்களா? நான் 
உங்களலடய பலழ்ய நண்பன்: உங்களலடய நலத்லதை விரும்புகிறவன், நான் வசால்ல வந்தைலதை 
வவளிபபலடயாகக் கறி விடுகிகறன். உங்களலடய நிலலலம கவறு ுலறஷிகளலடய நிலலலம கவறு 
ுலறஷிககள மதீனாாவில் நிலலயாக இருக்கக்கடயவ்ககள அல்ல். அவ்களக்ு மதீனாாவில் பிகளலளககளா,
வசாத்துக்ககளா எதுவகம இல்லல, ற்ல நாட்ககள இங்கக இருந்துவிட்டுப பிறு திரும்பிபகபாக 
விடுவா்ககள. முற்றுலகலய நிறுத்தி, ுலறஷிககள மக்காவக்ுத் திரும்பிப கபாகவிட்டால், பிறு நீங்ககள 
தைனியாக முஸ லம்கலள எதி்த்து நிற்க இயலுமா? நீங்களம் முஸ லம்களம் ஒகர புதியில் இருபபவ்ககள. 
அபபடயிருக்ும்கபாது, நீங்ககள எதைற்காக முஸ லம்களடன் விகராதைத்லதை உண்டாக்கிக் வகாகளள கவண்டு, 
உங்களலடய நன்லமலயக் கருதி நான் வசால்லும் கயாசலனாலய, ககளங்ககள. சண்லட வசககதை தீர 
கவண்டும் என்ற எண்ணம் உங்களக்ு இருந்தைால், ுலறஷித் தைலலவ்ககள ற்லலர உங்களிடம் பிலணயாக 
லவக்ுமாறு ககளங்ககள. சண்லடலயக் கலடற் வலர நடத்தைாவிடல், அந்தைத் தைலலவ்கலள விட முடயாது 
என்று வசால்ல விடுங்ககள. அவ்வாறு அவ்ககள வசகதைால், உங்கலளக் லகவிட்டு அவ்ககள 
ஒடமாட்டா்ககள” என்று கறினாா்ககள. 

கமகல கண்டவாறு நயீம் கறிய வசாற்ககள, யூதை்களலடய உகளளத்தில் நன்ு பதிந்தைனா. அவருலடய 
கயாசலனாபபடகய நடத்தை கவண்டும் எனா அவ்ககள தீ்மானித்தைா்ககள. 
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 114. எதிரிகளிலடகய ுழ்பபம்
 ுலறஷிககள இருக்ும் இடத்துக்ு கத்பான் கட்டத்தைாரின் தைலலவ் நயீம் வசன்று அபூஸ ’பயான் 
முதைலானா தைலலவ்கலள எல்லாம் அலழ்த்து: 

“கநற்று இரவ எனாக்ு இரகற்யமானா வசகதி ஒன்று கிலடத்தைது. நான் உங்களலடய பலழ்ய 
நண்பன், உங்களலடய நன்லமலய விரும்புகிறவன். ஆ்லகயால் உங்களிடம் வசால்லாமலருக்க என் மனாம்
இடம் வகாடுக்கவில்லல. நீங்ககள ஏமாந்து விடக்கடாது. முன்பு ப்ன ுலறலா கட்டத்தைா், முஹம்மதுடன் 
உடன்படக்லக வசகது வகாண்டருந்தைா்ககள அல்லவா? அந்தை உடன்படக்லகக்ு விகராதைமாகத் தைாகனா 
இபவபாழுது இந்தைி சண்லடயில் கச்ந்திருக்கிறா்ககள? அவ்வாறு மாறியலதைப பற்றி ுலறலா கட்டத்தைா் 
அிசமுற்று, முஹம்மது அவ்களிடம் ஒரு கசதி இரகற்யமாகி வசால்ல அனபபியுகளளா்ககள. 

அதைாவது “முன்னா் நாங்ககள வசகது வகாண்ட உடன்படக்லகலய மீறி, நடந்து வகாண்டதைற்காக 
மகவம் வருந்துகிகறாம். மறுபடயும், உங்களடன் புது உடன்படக்லக வசகதுவகாகளள விரும்புகிகறாம். 
எங்ககள மீது உங்களக்ு நம்பிக்லக உண்டாவதைற்காக, ுலறஷிகளிலருந்தும், கத்பான் கட்டத்திலருந்தும் 
ற்ல தைலலவ்கலள உங்களிடம் ஒபபலடத்து விடுகிகறாம்; அதைன்பின், நாம் இரு கட்டத்தைாரும் இலணந்து, 
அவ்களடன் சண்லட வசகது அவ்கலளத் துரத்தி விடுகவாம். அவ்வாறு நாம் வசகயாவிடல், அவ்ககள 
மதீனாாலவயும், சற்றுபபுறங்கலளயும் லகபபற்றி விடுவா்ககள. இதுகவ அந்தை இரகற்யி வசகதி” என்று 
இவ்வாறு கறி முடத்தைா் நயீம். 

அவ் கறிய கமற்கண்ட வசகதி ுலறஷிகளக்ுக் கலக்கத்லதை உண்டாக்கியது. 

  *** 

 

 நயீம் கத்பான் கட்டத்தைாரிடம் வசன்று அவ்களிடமும் கமற்கண்டவாறு கறினாா். அவ்களம் 
கலங்கி விட்டனா். 

  *** 

 

 கத்பான் கட்டத்தின் தைலலவரானா நயீம், பனாுலறலா கட்டத்தைா், ுலறஷி கட்டத்தைா், கத்பான் 
கட்டத்தைா் ஆ்கிகயாரிலடகய வசன்று, சாது்யமாகப கபற், அவ்களிலடகய பிளவ உண்டாக்க முயன்றா்.
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 115. கட்டத்தில் பிளவ உண்டாகிவிட்டது
 ுலறஷிகளம், கத்பான் கட்டத்தினாரும் கட ஆ்கலாற்த்தைா்ககள. 

அபுஜஹிலன் மகன் இக்ரிமாலவயும் இன்னம் கவறு ற்லலரயும் ப்ன ுலறலா கட்டத்தைாரிடம் 
தூது அனபபினாா்ககள. 

“இங்கக எங்களலடய ஒட்டகங்களம் ுதிலரகளம் துன்புற்றுக் வகாண்டருக்கின்றனா. ஆ்லகயால், 
நாலளக் காலலயில் நாம் அலனாவரும் ஒன்று கச்ந்து கபா் வசகது ஒரு முடவக்ு வந்துவிடுகவாம்” 
இவ்வாறு தூது வந்தை இக்ரிமா கறினாா். 

அதைற்ு, ப்ன ுலறலா கட்டத்தின் தைலலவ்ககள, “நாலள எங்களக்ு ஓகவ நாகள. நாங்ககள ஒரு 
கவலலயும் வசகய மாட்கடாம். 

அதுவம் தைவிர, நீங்ககள உங்களலடய தைலலவ்களில் ற்லலர எங்களிடம் பிலணயாக ஒபபுவித்தைால் 
ஒழிய நாங்ககள சண்லட வசகய முடயாது. ஏவனானில் நாங்ககள தைனியாக நின்று, சண்லட வசகயுமாறு 
எங்கலள விட்டுவிட்டு, நீங்ககள உங்ககள நாட்டுக்ு ஒடபகபாகவிடுவ்ககளா என்று சந்கதைகம் எங்களக்ு 
ஏற்பட்டருக்கிறது” என்று கறினாா்ககள. 

அவ்ககள அவ்வாறு கறியதும், ுலறஷிகளம், கத்பாகள கட்டத்தைாரும் நயீம் வந்து, தைங்களிடம் 
கறியலவ அலனாத்தும் உண்லமகய எனா உறுதிபபடுத்திக் வகாண்டனா். 

பின்னா், அவ்களிடம், “எங்ககள தைலலவ்களில் யாலரயும் உங்களிடம் தைாங்ககள பிலணயாக 
ஒபபுவிக்க இயலாது. ஆ்னாால், அவற்யம் சண்லட வசகய கவண்டும் என்ற எண்ணம் உங்களக்ு 
இருந்தைால், நாலளகய நடத்தி விடுகவாம்” என்றனா் ுலறஷிககள. 

“ளங்களக்ுத் திருபதி ஏற்படாதை வலரயில், நாங்ககள உங்களடன் கச்ந்து சண்லட வசகய 
முடயாது” என்று கறிவிட்டனா் புனுலறலா கட்டத்தினா். 

இதிலருந்து அவ்களக்ுகள பிளவ உண்டாக்கி விட்டது. 
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 116. எதிரிககள வந்தை வழிகய வசன்றனா்
 ஆ்பூஸபயான், ுலறஷிகலள எல்லாம் அலழ்த்து: 

“நம்முலடய நாட்லடவிட்டு நாம் அலனாவரும் இங்ு வந்து, கஷட நிலலயில் இருக்கிகறாம். 
நம்முலடய பலடகளம், ஒட்டகங்களம், ுதிலரகளம் நலவலடந்து வகாண்டருக்கின்றனா. தைவிர. புயலன் 
ககாத்தைால் நாம் அடுபபுப பற்ற லவக்கவம், நம்முலடய உணலவத் தையாரித்துக் வகாகளளவம் 
முடயவில்லல. இந்தை நிலலலமயில் நாம் இங்ு தைாமதிபபது சரியல்ல” என்று கறி, ஒட்டகத்தில் ஏறி அவ் 
புறபபட்டு விட்டா். 

அதைன் பின்னா், ுலறஷிககள எல்கலாரும் அவலரப பின்வதைாட்ந்து கபாகவிட்டா்ககள. 

ுலறஷிகளடன் வந்தை கட்டத்தினாரும் அவ்கலளப பின்வதைாட்ந்து வசல்லலானாா்ககள. 

மதீனாாலவி சற்றிலும் கவிந்து வகாண்டருந்தை யுத்தை கமகமானாது இருபத்து இரண்டு நாட்களக்ுப 
பிறு ுலலந்து விட்டது 

  *** 

 

 இந்தைி சண்லடயில் முஸ லம்களக்ு உயி்ிகசதைம் மகவம் ுலறவதைான். ஆ்னாால் அவ்களக்ுப 
பாலமாகவம் ஒளஸ  ுடும்பத்தைாரின் தைலலவராகவம் இருந்தை லஅத்-இபன-மு-ஆ்த் என்பவ் பலத்தை 
காயமுற்றா். 
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 117. கதைால்வியும் தைண்டலனாயும்
 அகழ்ி சண்லட முடவானாதும், பலடககள ஆ்யுதைங்கலளக் ்கழ் லவக்காமல் பன ுலறலா 
கட்டத்தைா் வற்க்ும் இடத்துக்ுி வசல்லுமாறு வபருமானாா் அவ்ககள உத்தைர விட்டா்ககள. 

அவ்ககள சமாதைானாத்துக்ு வருவதைாயிருந்தைால், கபாதிய காரணத்லதைக் வகாண்டு அவ்களடன் 
சமாதைானாம் வசகது வகாகளள கவண்டும் என்ற எண்ணத்கதைாடுதைான் அங்ு வசன்றா்ககள. 

ஆ்னாால், யூதை்ககள சண்லட வசகவது என்கற தீ்மானித்து விட்டனா். 

அல அவ்ககள முஸ லம் பலடகளக்ு முன், யூதை்களின் ககாட்லடக்ு அருகில் வசன்றகபாது, 
வபருமானாா் அவ்கலள யூதை்ககள பகிரங்கமாக நிந்தைலனா வசகதைா்ககள. 

அவ்களலடய ககாட்லடககள முற்றுலக இடபபட்டனா. 

ஒரு மாதைம் வலர முற்றுலக நீடத்தைது. 

இறுதியில், யூதை்ககள பணிந்து, லஅத்-இபன-முஆ்த் ஏற்படுத்தும் நிபந்தைலனாகலள ஏற்பதைாக 
ஒபபுக்வகாண்டனா். 

ுலறலா கட்டத்தைாருக்ும் லஅத் ுடும்பத்துக்ும் வவு காலமாக நட்பு இருந்து வந்தைது. அலதைக் 
கருதி, தைங்களக்ுி சாதைகம் வசகவா் என்ற எண்ணத்தில், அவ்ககள ஏற்படுத்தும் நிபந்தைலனாலய ஒபபுக் 
வகாகளவதைற்ு முன்வந்தைனா். 

மகவம் வநருக்கடயானா சந்தை்பபத்தில் யூதை்ககள துகராகம் வசகதைது லஅத் அவ்களக்ு அளவற்ற 
வருத்தைத்லதை அளித்தைது. 

லஅத் அவ்ககள யூதை்களலடய கவதைக் கட்டலள அனசரித்துத் தீ்பபளித்தைா்ககள. வபருமானாா் 
அவ்களம் அதைற்ு சம்மதித்தைா்ககள. 

லஅத் வழ்ங்கிய தீ்பபு: 

1. சண்லட வசகவதைற்ுி சக்தியுகளள ஆ்ண்களக்ு மரண தைண்டலனா 

2. வபண்ககள, பிகளலளகளக்ுி ற்லற தைண்டலனா 

3. வபாருகளககள பறிமுதைல் வசகயபபடகவண்டும். 

வபருமானாா் அவ்களின் தீ்பபின்பட நடபபதைற்ு யூதை்ககள சம்மதித்திருந்தைால், முன்னா் பனநல் 
கட்டத்தைாருக்ுி வசகதை தீ்மானாபபடகய வசகதிருபபா்ககள. 
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(யூதை்களலடய கவதைமானா வதைளராத்தில், பலகவ்களிடம் எவ்வாறு நடந்து வகாகளளகவண்டும் எனா 
கறபபட்டுகளளகதைா அவ்வாகற லஅத் தீ்மானித்தைா்). 

யூதை்களில் நா்னறு கப்ககள வகால்லபபட்டனா். ககாட்லட மதில் மீது இருந்து ஒரு வபரிய கல்லல, 
ஒரு முஸ லம் மீது கபாட்டுக் வகான்றதைற்காக ஒரு வபண்ண்ம் வகால்லபபட்டாகள. 

அடுத்து, வகால்லபபட்டவ்களில் ப்னநல் கட்டத்தின் தைலலவ் ஹீயக-இபன-அக்தைப ஒருவ். 
முஸ லம்களடன் ஏற்பட்டருந்தை உடன்படக்லகக்ு மாறாக, வநருக்கடயானா சந்தை்பபத்தில் அவ்கலளக் 
லகவிட்டு அவ்களக்ு விகராதைமாகி சண்லட வசகயுமாறு பன ுலறலா கட்டத்தைாலரத் தூண்டயவ் 
அவகர. அலதைத் தைவிர அவருலடய கட்டத்தைாருடன் மதீனாாலவ விட்டு வவளிகயறி, லகபருக்ுக் 
கபாும்கபாது, வபருமானாா் அவ்களக்ு விகராதைமாக ஒருவருக்ும் உதைவி புரிவதில்லல என்பதைாக 
ஆ்ண்டவன் சாட்ற்யாகக் ுறிபபிட்டு உடன்படக்லக வசகதிருந்தைா். 

(உடன்படக்லகயின்பட அவ் நடந்து வகாகளளவில்லல என்பலதை முன் நிகழ்ிற்ககள எடுத்துக் 
காட்டும்). 

அவலரக் வகால்வதைற்காகக் வகாண்டு வந்து நிறுத்தியகபாது தைம் ுற்றத்லதை உண்ந்து, வபருமானாா் 
அவ்களிடம், “ஆ்ண்டவன் கபரில் சத்தியமாகி வசால்லுகிகறன் உங்களடன் ஏன் விகராதைம் வசகது 
வகாண்கடன் என்பலதைபபற்றி எனாக்ு வருத்தைம் இல்லல. ஆ்னாால், ஆ்ண்டவலனா விட்டு எவன் 
விலுகிறாகனாா, அவலனா ஆ்ண்டவனம் லகவிடுகிறான் என்ற உண்லமலய இபவபாழுது அறிந்து 
வகாண்கடன்” என்றா். 

  *** 

 

 ஹிஜர ஐந்தைாவது, ஆ்றாவது வருட மத்தியில், ற்ல ற்றிய சண்லடககள நிகழ்ந்தைனா. 

முன்னா், முஸ லம்களில் பத்துப கபலர வஞ்ற்த்துக் கட்டக்வகாண்டு கபாக ரஜீஅ என்னம் 
இடத்தில் அவ்கலளக் வகாலல வசகதை கட்டத்தைாலரத் தைண்டபபதைற்காகப வபருமானாா் அவ்ககள 
கதைாழ்்களடன் அங்கக வசன்றா்ககள. 

அவ்ககள வருவலதை அறிந்தை அக்கட்டத்தைா் அருகில் இருந்தை மலலயில் கபாக ஒளிந்து 
வகாண்டா்ககள. 

முஸ லம்ககள வகாலல வசகயபபட்ட இடத்தில் வபருமானாா் அவ்ககள தைங்கியிருந்து, 
அவ்களக்காக ஆ்ண்டவனிடம் கவண்டுதைல் வசகதுவிட்டுத் திரும்பி விட்டா்ககள. 
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 118. கருலண முந்தை உகளளம்
 நபி வபருமானாா், பலகவ்களிடத்தில் எத்தைலகய கருலண காட்டனாா்ககள என்பலதை பல 
நிகழ்ிற்ககள மூலம் அறியலாம். 

முஸ லம்களக்ும் பனஹனிப ககாத்திரத்தைாருக்ும் நிகழ்ந்தை ற்றிய சண்லடயில் அக்கட்டத் 
தைலலவ் துமாமா என்பது முஸ லம்களிடம் ற்லறபபட்டா். 

வபருமானாா் அவ்களின் முன்னிலலயில் துமாமாலவக் வகாண்டு வந்து நிறுத்தினாா்ககள. “உம்லம 
எவ்வாறு நடத்தை கவண்டும்?" என்று அவரிடம் ககட்கபபட்ட கபாது அவ்: 

“நீங்ககள என்லனாக் வகான்று விடுவதைால், முஸ லம்கலளக் வகாலல வசகதை ஒருவலனாக் 
வகான்றதைாும். ஆ்னாால், என் மீது இரக்கம் காட்டனாால் அதைற்காக நன்றியறிதைல் உகளள ஒருவன் மீது கருலண
காட்டயதைாும்” என்றா். 

வபருமானாா் அவ்ககள, உடகனா அவலர விடுவிக்ும்பட உத்தைர விட்டா்ககள. 

உடகனா துமாமா அருகில் இருந்தை ஊகற்றில் ுளித்து விட்டுப வபருமானாா் அவ்களிடம் வந்து, 

“ஆ்ண்டவன் மீது சத்தியமாகி வசால்லுகிகறன். கநற்றுவலர நான் உங்கலள வவறுத்தைலதைபகபால் 
இவ்வலகில் கவறு எவலரயும் வவறுத்தைதில்லல. ஆ்னாால் இன்கறா உங்களலடய முகத்லதைப கபால் 
அவ்வளவ ஒளி முந்தைதைாக கவறு எதுவம் எனாக்ுத் கதைான்றவில்லல. மற்றும், உங்களலடய மா்க்கத்லதை 
வவறுத்தைலதைபகபால் கவறு எலதையும் வவறுக்கவில்லல. ஆ்னாால் இன்கறா எனாக்ு அலதை விடி ற்றந்தைது 
கவறு எதுவம் இல்லல” என்று கறி இஸ லாத்லதைத் தைழுவினாா். 

அதைன் பின்னா், துமாமா மதீனாாவிலருந்து கநராக மக்காவிற்ுப lgu]60RIHDjf6fffff, 

ுலறஷிககள அவலரக் கண்டதும், “நீ் என்னா மதைம் தைவறியவ் ஆ்கிவிட்்டகர?” என்று ககட்டனா். 

ஆ்தைற்ு அவ், “நான் மதைத்தில் தைவறவில்லல; ஆ்ண்டவனலடய தூதைரின் மா்க்கத்லதைத் தைழுவி 
இருக்கிகறன்” என்று பதில் அளித்தைா். 

துமாமா வாழ்ந்து வந்தை யமாமா மாகாணத்திலருந்கதை மக்காவக்ுக் ககாதுலம 
கபாகக்வகாண்டருந்தைது. 

அவ் முஸ லமானாதும், வபருமானாா் அவ்களலடய உத்தைரவ இல்லாமல், இஸ லாத்தின் 
விகராதிகளானா மக்கா ுலறஷிகளக்ுக் ககாதுலம அனபப இயலாது என்று கறி, அலதை நிறுத்திவிட்டா். 
அதைனாால், ுலறஷிககள முந்தை கஷடத்துக்ு உகளளானாா்ககள. தைங்களக்ுக் ககாதுலம அனபபுமாறு 
துமாமாவக்ு கட்டலளயிட கவண்டும் எனா வபருமானாா் அவ்கலள மகவம் கவண்டக் வகாண்டனா். 

கடுலமயானா பலகவ்களின் கவண்டுககாலள, கருலண மக்க வபருமானாா் அவ்ககள மறுக்காமல், 
துமாமாவக்ுி வசால்ல அனபபினாா்ககள. வழ்க்கம்கபால் அவ்களக்ுக் ககாதுலம கிலடத்தைது. 
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ுலறவிகளக்ு எவ்வளவ தைலய காட்டனாாலும் அவ்ககளா பலகலமலயக் லகவிடுவதைாக 
இல்லல. 
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 119. உண்லமயும் நாணயமும் உகளளவ்
 வபருமானாா் அவ்களின் மருமகன் அபுல் ஆ்ஸ  அபவபாழுதும் முஸ லமாகாமல் இருந்தைா். 

பத்ருப கபாரின்கபாது ற்லறபபடுத்தைபபட்ட ுலறஷிகளில் அபுல் ஆ்லூம் ஒருவ். அவருலடய 
மலனாவியும் வபருமானாா் அவ்களின் மகளமானா ஸ லக்னாலட மதீனாாவக்ு அனபபி லவக்ககவண்டும் 
என்ற நிபந்தைலனாயின்மீது அபுல் ஆ்ஸ  விடுதைலல வசகயபபட்டா். 

அகழ்ி சண்லட நலடவபற்ற ற்றிது காலத்துக்ுப பின்னா், அபுல்.ஆ்ஸ  வியாபாரத்துக்காக ஷாம் 
கதைசத்துக்ுி வசன்று, அங்கிருந்து அதிகமானா வபாருகளகளடன் திரும்பி வந்தைா். 

அபவபாழுது முஸ லம்களில் ற்ல், அபுல் ஆ்ஸ  மற்றும் அவலரி கச்ந்தைவ்கலளயும் சூழ்ந்து, 
சரக்ுகலளக் லகபபற்றி, தைங்களக்ுகள பங்கிட்டுக் வகாண்டனா். 

அபுல் ஆ்ஸ , வபருமானாா் அவ்களிடம் வந்து, ுலறஷிககள நம்பிக்லகயாகத் தைம்மடம் 
விற்பலனாக்காகக் வகாடுத்திருபபதைாகவம், அவற்லறத் திரும்பத் தைம்மடம் தைரகவண்டும் என்றும் கவண்டத் 
வகாண்டா். 

உடகனா வபருமானாா் அவ்ககள சரக்ுகலள அவரிடம் திருபபிக் வகாடுத்து விடுமாறு 
கட்டலளயிட்டா்ககள. அவ்வாகற, அலவ யாவம் அவரிடம் திருபபிக் வகாடுக்கபபட்டனா. 

வபருமானாா் அவ்களின் கருலண, அபுல் ஆ்ஸன் உகளளத்லதை மகவம் வநகிழ்ி வசகதுவிட்டது. 

அபுல்.ஆ்ஸ  மக்காவக்ுி வசன்று சரக்ுகலள எல்லாம் உரியவ்களிடம் கச்பபித்தைா். பின்னா், 
“ுலறஷிககள! உங்களலடய சரக்ுககள ஏதைாவது திருபபித் தைரபபடாமல் என்னிடம் உகளளனாவா?” என்று 
ககட்டா். 

“சரக்ுககள எதுவம் பாக்கி இல்லல; நீ் உண்லமயானாவ்; கந்லம மக்கவ் என்பலதை அறிகிகறாம். 
ஆ்ண்டவன் உமக்ுத் தைுந்தை பரிச வழ்ங்ுவான் என்று அவ்ககள மகிழ்கவாடு வசான்னாா்ககள. 

“நான் முன்னாகர இஸ லாத்லதைத் தைழுவியிருபகபன். ஆ்னாால், உங்களலடய சரக்ுகலள 
அபகரிபபதைற்காககவ நான் அவ்வாறு வசககதைன் எனா நீங்ககள சந்கதைகபபடுவ்ககள. ஆ்தைலால், 
அல்லாஹ்லவத் தைவிர கவறு இலறவன் இல்லல; நபி அவ்ககள ஆ்ண்டவனலடய தூதை் எனா நான் உறுதி 
கறுகிகறன்” என்று வசால்ல இஸ லாத்லதைத் தைழுவினாா் அபுல் ஆ்ஸ . 
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 120. ஆ்தைரவற்றவருக்ு ஆ்றுதைல் அளித்தைல்
 ஹிஜர ஐந்தைாவது வருடத்தில் வபருமானாா் அவ்ககள, லலனாப அவ்கலள திருமணம் வசகது 
வகாண்டா்ககள. 

இந்தைத் திருமணத்லதை ஏன் வசகது வகாண்டா்ககள என்றால், 

லலத் என்பவ் முன்னா் அடலமயாயிருந்து பின்னா், வபருமானாா் அவ்களால் விடுதைலல வபற்று, 
அவ்களலடய உண்லமத் வதைாண்டராககவ வாழ்ந்தைா். அவருக்ு வபருமானாா், தைங்களலடய மாம 
மகளானா லலனாலப ுலறஷிகளின் ஆ்ட்கசபலணகளக்ு மாறாக, இஸ லாமய சககாதைரத்துவத்லதை 
அனசரித்துத் திருமணம் வசகது வகாடுத்தைா்ககள. 

அந்தைப வபண்மணியும் வபருமானாா் அவ்களின் கட்டலளக்ு இணங்கி லலலதை மணம் புரிந்து 
வகாண்டா். 

ஆ்னாால் ஸ லக்த்-லலனாப இருவரின் இல்வாழ்க்லகயானாது ஒற்றுலம இல்லாமல் கபாககவ, 
இருவரும் விவாகரத்துி வசகது வகாண்டனா். 

ஆ்தைரவற்ற நிலலயில் இருந்தை அந்தைப வபண்மணி ுலறஷிகளின் பழிி வசாற்களால், மனாி 
கசா்வற்றிருந்தைா். கமலும், வபருமானாா் அவ்களின் வநருங்கிய உறவாகவம் இருந்தைா். அவருக்ு 
ஆ்றுதைல் அளிக்ும் வபாருட்கட வபருமானாா் அவ்ககள, அவலரத் திருமணம் வசகது வகாண்டா்ககள. 
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 121. பிறந்தை மண்லணக் காண ஆ்வல்
 யூதை்ககள, முனாாபிக்ுககள, ுலறஷிககள மற்று அகரபியாவிலுகளள கட்டத்தைா் அலனாவருகம 
இஸ லாத்லதை ஒடுக்ுவதைற்காக கநரடயாகவம், மலறமுகமாகவம் வசகதை சூழ்ிற்ககள, சண்லடககள எதுவகம 
பலக்கவில்லல. ஆ்னாால் மாறாக, அதைன் பலம் அதிகரித்து, வள்ிற் அலடந்தைது. 

ுலறஷிகளின் கடுலமயானா எதி்பபின் காரணமாக முஸ லம்ககள மக்காவக்ுப கபாக இயலாமல் 
இருந்தைது. 

புனிதை யாத்திலரயாக மக்காவக்ு வருபவ்கலளத் தைடுபபதைற்ுக் ுலறஷிகளக்ு அதிகாரம் 
இல்லல. எனினம், முஸ லம்ககள மக்காவக்ு வரவிடாமல் ுலறஷிககள தைடுத்து வந்தைனா். 

யாத்திலரக் காலம் அண்லமயில் இருந்தைதைாலும், பலகவ்ககள மதீனாாலவத் தைாக்கக்கடும் என்ற 
அிசம் இல்லாதிருந்தைதைாலும் புனிதைப பயணத்துக்காகப வபருமானாா் அவ்ககள மக்காவக்ு புறபபட 
எண்ணினாா்ககள. 

முஹாஜ்களக்ும் தைங்ககள பிறபபிடமானா மக்காவிலருந்து மதீனாாவக்ு வந்து, ஆ்றாண்டுககள 
ஆ்கவிட்டலமயால், மக்காலவ, காணகவண்டும் என்ற ஆ்வல் முதியாயிற்று. கமலும், அவ்களில் 
பலருலடய மலனாவி, மக்ககள மக்காவிகலகய இருந்தைனா. அவ்கலளக் காணகவண்டும் என்ற ஆ்்வம் 
அதிகரித்தைது. 

மக்காவில் இருந்தைகபாது, அளவற்ற துன்பங்களக்ு ஆ்ளானா பிலால் அவ்ககள, மக்காவின் நிலனாவ 
எழுந்தைகபாது கண்கலங்கி, “அந்கதைா! நான் மக்காவில் ஓ் இரவாயினம் தைங்கி மகிழும் நாகள எபகபாது 
வருகமா? அங்கக உகளள நறுமணப வபாருகளககள எனாக்ுக் கிட்டுகமா? ஊகற்றுகளில் இறங்கி மகிழ்வம், 
கபரிச மரங்கலளக் காண்ம் வாகபபும் எபகபாது வருகமா?” என்னம் கருத்துகளள அரபிக் கவிலதைலயப 
பாடக் வகாண்டருபபா். 

இபுராஹீம்நபி அவ்ககள புனா் நி்மானாமாகத் திகழும் கஃபாலவ யாத்திலரக் காலத்தில் 
அகரபிய்ககள அலனாவரும் வந்து தைரிற்பபா்ககள. 

ுறிபபிட்ட அந்தை நான்ு மாதைங்களில் சண்லடி சிசரவகலள விடுவித்துி சககாதைரலரப கபாலக் 
கடுவா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்களம் மக்காவக்ுகள யாத்திலர வசன்று, கஃபாலவி சற்று வந்து 
வகாண்டருபபதைாகக் கனாவ கண்டா்ககள. அவ்வாகற மக்காவக்ுப புறபபடத் தீ்மானித்தைா்ககள. 
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 122. வருலகயும் எதி்பபும்
 புனிதைத் தைலத்லதை வழிபடி வசல்லும்கபாது பலகலம உண்வககள கதைான்றாமல் இருபபதைற்காகவம்,
தைங்களிடம் ுலறஷிககள சந்கதைகம் வகாகளளாமல் இருபபதைற்காகவம் ஆ்யுதைங்கலள வவளியில் எடுக்காமல் 
முஸ லம்ககள புறபபட்டா்ககள. 

வாகளகலள உலறயில் கபாட்டு லவத்துக் வகாகளளமாறு வபருமானாா் அவ்ககள 
வசால்லயிருந்தைா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககளாடு முஹாஜ்களம், அன்லாரிகளம் வமாத்தைம் ஆ்யிரத்து நா்னறு கப் 
வசன்றா்ககள. ு்பானிக்காக ஒட்டகங்கலளயும் ஒட்டி வசன்றா்ககள. 

முன்வனாிசரிக்லகயாக, ுலறஷிகளின் எண்ணத்லதை அறிந்து வருவதைற்காக முன்கட்டகய ஒருவலர 
வபருமானாா் அவ்ககள அனபபி லவத்தைா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள தைங்ககள கட்டத்தைாருடன் உஸ பான் என்னம் இடத்துக்ு வந்து கச்ந்தைனா். 

ுலறஷிகளம் இதைர்களம் ஒன்று கட, “வபருமானாா் அவ்ககள மக்காவக்ுகள நுலழ்ய அனமதிக்க 
இயலாது” எனாக் கறியதைாக அந்தைத் தூதை் திரும்பி வந்து வதைரிவித்தைா். 

ுலறஷிககள, சற்றுப புறத்தில் உகளளவ்கலள எல்லாம் திரட்டக்வகாண்டு, வபருமானாா் அவ்கலள 
நுலழ்ய விடாமல் தைடுபபதைற்காக, மக்காவக்ு வவளிகய ஆ்யுதைபாணிகளாக 
எதி்பா்த்துக்வகாண்டருந்தைா்ககள. 
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 123. தூதை் வகாண்டு வந்தை வசகதி
 வபருமானாா் அவ்ககள, மக்காவக்ு இருபத்லதைந்து லமல் வதைாலலவிலுகளள ஹலதைபிகயா என்ற 
இடத்தில் தைங்ககள கட்டத்தைாருடன் தைங்கினாா்ககள. 

அங்கக ஒகர ஒரு ற்றிய கிணறு மட்டுகம இருந்தைது. அதிலும் நீ் இல்லாமல் வறண்டருந்தைது. 

வபருமானாாரின் காலடபட்ட ற்றபபால், எல்கலாருக்ும் கபாதுமானா தைண்ணி, அந்தைக் 
கிணற்றிலருந்து வபாங்கியது. 

மக்காவில் இருந்தை ுலா ககாத்திரத்தைா் அபவபாழுது இஸ லாத்லதை தைழுவவில்லல. எனினம் 
அவ்ககள முஸ லம்களடன் நட்புடகனாகய இருந்தைா்ககள. 

இஸ லாத்துக்ு விகராதைமாக ுலறஷிகளம் மற்றவ்களம் வசகயும் சூழ்ிற்கலள ுலா 
ககாத்திரத்தைா் அவ்வபகபாது முஸ லம்களக்ு அறிவித்துக் வகாண்டருந்தைா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள மக்காவக்ு அருகில் வந்திருக்ும் வசகதி அறிந்தை ுலா கட்டத்தின் 
தைலலவ் புலதைலுபன வ்ன் வபருமானாா் அவ்களிடம் வசன்று “ுலறஷிககள பலட திரண்டு உங்களக்ு 
எதிராக வந்து வகாண்டருக்கின்றனா். கஃபாவக்ுத் உங்கலள நுலழ்ய விடாமல் அவ்ககள தைடுபபா்ககள” 
என்று வதைரிவித்தைா். 

அதைற்ுப வபருமானாா் “நாங்ககள உம்ராவக்காக வந்திருக்கிகறாகம அன்றி, சண்லட வசகயும் 
கநாக்கத்கதைாடு வரவில்லல. சண்லடயானாது ுலறஷிகலள விழுங்கிவிட்டது. அதைனாால் அவ்களக்ுப 
வபருத்தை நஷடமும் ஏற்பட்டது. என்லனாயும், அரபுகலளயும் எங்ககள வழியாக கபாகவிட்டால் இவ்களக்ு
என்னா இழ்பபு வந்துவிடும்? என்லனாக் வகான்றுவிடுவது அவ்ககள விருபபம்; ஆ்னாால் எனாக்ு இலறவன் 
வவற்றிலயக் வகாடுத்தைால் இவ்ககள அணி அணியாக இஸ லாத்துக்ு வருவா்ககள. இலறவன் மீது 
சத்தியமாகி வசால்லுகிகறன். அவன் களன்னிடம் ஒபபலடத்திருக்ும் இபபணியில் வவற்றி வபறும் வலர 
அல்லது நான் அழியும் வலர ஒயமாட்கடன் என்றா்ககள. 

அலதைக் ககட்ட புலதைல், ுலறஷிகளிடம் வசன்று “நாகள முஹம்மதிடமருந்து தூது வந்திருக்கிகறன். 
நீங்ககள அனமதித்தைால் வதைரிவிக்கிகறன்” என்றா். 

ற்ல விஷமககள, “தூதுி வசகதி எதுவம் எங்களக்ுத் கதைலவ இல்லல” என்று கறி விட்டனா். 

அறிவலடகயா் ற்ல், “அந்தைி வசகதிலய வதைரிவிக்ும்பட" ககட்டுக் வகாண்டா்ககள. 

தூது வந்தை புலதைல், வபருமானாா் அவ்ககள கறியவற்லற அவ்களிடம் விவரமாகி வசான்னாா். 

அதைன்பின், ுலறஷிகளின் பிரமுக் உ்வத்துபன மஸ ஊகத் என்பவ், “ுலறஷிககள! நான் 
உங்களக்வகல்லாம் தைந்லதைலயப கபான்றவன்; என்னிடம் உங்களக்ு எத்தைலகய சந்கதைகமும் இல்லல 
அல்லவா. நீங்ககள எனாக்ு அனமதி அளித்தைால், நான் கபாக முடவ 
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வசகது வருகிகறன். முஹம்மது நியானாமானா நிபந்தைலனாகலளகய வசால்ல அனபபியுகளளா்” என்று
கறினாா். 

பிறு, ுலறஷிகளின் அனமதி வபற்று, உ்வத் வபருமானாா் அவ்களிடம் வசன்று, ுலறஷிகளின் 
கட்ற்லய எடுத்துக் கறிவிட்டு இறுதியில், உங்களலடய இனாத்தைாராகிய ுலறஷிகலள அழிபபதைற்காககவ, 
நீங்ககள இபவபாழுது கட்டத்கதைாடு வந்திருக்கிி்ககள கபாலருக்கிறது. ுலறஷிககள ஆ்யுதைபாணிகளாக 
வந்து வகாண்டருக்கின்றனா். அவ்கலளத் தைடுபபதைற்ு உங்ககள கட்டத்தினாருக்ு வலலமயில்லல. 
இவ்ககள எல்கலாரும் உங்கலளக் லகவிட்டுவிட்டு, தூற்லயப கபால் பறந்து கபாும்படி வசகது 
விடுகவாம்” எனா சற்றுக் கடுலமயாகக் கறினாா். 

அலதைக் ககட்டதும் ஹல்ரத் அபூபக்கருக்ு முந்தை ககாபம் உண்டாயிற்று. உ்வத்லதை மகவம் 
வன்லமயாகக் கண்டத்து, “நாங்ககள நாயகம் (லல்) அவ்கலளக் லகவிட்டு ஓடவிடுகவாம் என்றா, நீ் 
நிலனாக்கிி்” என்று ககட்டா்ககள. 

உ்வத் உடகனா, “அவ் யா்?” என்று ககட்டா். 

“அபூபக்க்” என்று வபருமானாா் பதிலளித்தைா்ககள. 

“அவருலடய கடுலமயானா வசாற்களக்ு நான் தைக்க பதில் வசால்லயிருபகபன். ஆ்னாால், முன்னா், 
அவ் எனாக்ுி வசகதை ஓ் உதைவிக்காகக் கடலமபபட்டருக்கிகறன்; இபகபாது அந்தைக் கடபபாடு 
தீ்ந்துவிட்டது” என்றா் உ்வத். 

இறுதியில், எவ்விதை முடவம் இல்லாமல், உ்வத் ுலறஷிகளிடம் திரும்பிி வசன்றா். 

வபருமானாா் அவ்களிடம் கதைாழ்்ககள லவத்திருக்ும் அளவற்ற அன்பும் விசவாசமும் அவருக்ு 
வியபலப உண்டாக்கிற்று. 

“கராமாபுரிி சக்கரவ்த்தி, பாரசீக அரச், அீறசீனிய மன்னா் ஆ்கிகயாரின் அரசலவகலள நான் 
பா்த்திருக்கிகறன். ஆ்னாால், இத்தைலகய பணிலவயும், பற்றுதைலலயும் நான் எங்ககயும் காணவில்லல. 
முஹம்மது கபசம்வபாழுது, அவருடன் இருபபவ்ககள 

மகவம் பணிகவாடு வமளனாமாகக் கவனித்துக்வகாண்டு இருக்கின்றனா். அவ் ஒலுி 
வசகயும்கபாது ற்ந்தும், தைண்ணிலரக் கடி கச்த்து லவக்கின்றா்ககள!” என்றுலரத்தைா் உ்வத். 
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 124. தூதை்கலளி ற்லறபபடுத்துதைல்
 வபருமானாா் அவ்ககள, முஸ லம்களில் ஒருவலர ஒட்டகத்தில் அனபபி, ுலறஷிகளிடம் கபாக 
மீண்டும் கபசமாறு அனபபினாா்ககள. 

ுலறஷிககள அந்தை ஒட்டகத்லதை வவட்டயகதைாடு, கபச வந்தை முஸ லலமயும் வகால்ல முயன்றனா். 
ஆ்னாால், அவ்களில் ற்ல் அலதைத் தைடுத்துவிட்டனா். . 

அதைன்பின், முஸ லம்கலளத் தைாக்ுமாறு வபருமானாா் இருக்ும் இடத்துக்ுக் ுலறஷிககள ஒரு 
கட்டத்லதை அனபபினாா்ககள. 

ஆ்னாால், முஸ லம்ககள, அந்தைக் கட்டத்தைாலரி ற்லறபபடுத்திவிட்டனா். அந்தைி வசகதி வபருமானாா் 
அவ்களக்ுத் வதைரிந்தைதும் அவ்கலள விடுவித்து விடுமாறு உத்தைரவிட்டா்ககள. பின்னா், உம் அவ்கலள, 
ுலறஷிகளிடம் கபாக, சமாதைானாம் கபசமாறு, வபருமானாா் கறினாா்ககள. 

“ுலறஷிககள எனாக்ுக் கடுலமயானா விகராதிககள. எங்களின் வசாந்தை பனககாத்திரத்தில் இபகபாது 
எவரும் இல்லல; எனாகவ, ுலறஷியரின் வகாடுலமக்ு நான் இலரயாகிவிடுகவன்! எனாகவ 
கவவறவலரயும் அனபபுவது பயனாளிக்ும்” என்று (ரல) கறகவ, உதுமான் அவ்கலளயும் அவ்களலடய
உறவினா் ஒருவலரயும் ுலறஷிகளிடம் அனபபினாா்ககள. 

அவ்விருவரும் ுலறஷிகளிடம் வசன்று, வபருமானாா் கறியவற்லறத் வதைரிவித்தைதும், ுலறஷிககள: 

“நீங்ககள கவண்டுவமன்றால் கஃபாலவ “தைவாபு” வசகதுவிட்டுப கபாகலாம். முஹம்மலதை இந்தை 
ஆ்ண்டு கஃபாவக்ுகள விடுவதில்லல என்று நாங்ககள பிரமாணம் வசகதிருக்கிகறாம்” என்று கறினா். 

கபிச வா்த்லதைககள வநடுகநரம் நடந்தைபடயால், தூதுவ் இருவரும் திரும்பத் தைாமதைமாயிற்று. 
எனாகவ, அவ்ககள இருவரும் ுலறஷிகளால் வகால்லபபட்டனா் என்ற வதைந்தி கிளம்பிவிட்டது. 

“அவ்வாறு அவ்ககள வகால்லபபட்டது உண்லமயானாால், அதைற்ுப பழிவாங்கத் தைவறமாட்கடாம்” 
என்று வசால்ல, தைங்களடன் இருந்தை கதைாழ்்கலள எல்லாம் ஒரு மரத்தின் அடயில் கட்ட வந்து 
அவ்களிடம், “உயி்த்தியாகம் வசகய முன்வரகவண்டும்” எனா வாக்ுறுதி வபற்றா்ககள வபருமானாா். 

“லபஅத்து் ரில்வான்” என்ற வபய் வபற்ற இந்தை நிகழ்ிற், “லபஅத்துல் அகபாலவ’ப கபான்று 
இஸ லாமய வரலாற்றில் முக்கியமானாதைாும். 
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 125. மற்வறாரு தூதை் வருகிறா்
 ுலறஷிககள நன்றாக ஆ்கலாற்த்து, தைங்களில் வாக்ுி சாதுரியமானாவரானா லூலஹலுபன அம்ரு 
என்பவலர தூதைராக வபருமானாா் அவ்களிடம் கபாகப கபசமாறு அனபபினாா்ககள. 

“நாயகமும் அவ்களடன் வந்தை முஸ லம்களம், அவ்வருடம் மக்காவக்ுகள நுலழ்யக்கடாது” என்ற
நிபந்தைலனாயின்கபரில், சமாதைானாம் கபசகவண்டும் என்று ுறிபபாகி வசால்ல அனபபினாா்ககள. 

ுலறவழிகளின் தூதை் லூலஹல் வபருமானாாரிடம் வந்து, ுலறஷிகளின் கட்ற்லய எடுத்துி 
வசான்னாா். வவுகநரம் வலர கபிச நீடத்தைது. இறுதியாக, ற்ல நிபந்தைலனாகளின் மீது சமாதைானாம் 
முடவாகியது. 

நாயகம் (லல்) அவ்ககள, அல அவ்கலள அலழ்த்து சமாதைானா உடன்படக்லகலய எழுதும்படக் 
கட்டலள இட்டா்ககள. 

இஸ லாமய மரபுபபட உடன்படக்லகலய  ‘பிஸ மல்லாஹி் ரஹ்மானி் ரஹிம்” என்று எழுதைத் 
துவங்கினாா்ககள அல (ரல) அவ்ககள. 

ஆ்னாால், அரபி கதைசத்தைா் வதைாடக்கத்தில், 'பிஸ மத், அல்லாஹூம்ம' என்றுதைான் எழுதுவது வழ்க்கம்.

அவ்வாகற எழுதைகவண்டும் எனா ுலறஷித் தூதை் லூலஹல் வற்புறுத்தினாா். வபருமானாா் 
அவ்களம் அதைற்ு இணங்கினாா்ககள. பிறு, அவ்வாகற எழுதைபபட்டது. 

பின்னா், அல அந்தை உடன்படக்லகயில், “முஹம்மது் ரலூல்- இலறவனின் தூதை் முஹம்மது 
அவ்களக்ும்... என்று எழுதைத் துவங்கினாா்ககள. உடகனா லூலஹல் வபருமானாா் அவ்களிடம், “நாங்ககள 
உங்கலள இலறவனின் தூதைராக ஒபபுக் வகாண்டருந்கதைாமானாால், உங்களக்ும் எங்களக்ும் எதைற்காக 
மனாகவறுபாடு உண்டாககவண்டும்? ஆ்லகயால், உங்ககள வபயலரயும் உங்ககள தைந்லதையின் வபயலரயும் 
மட்டுகம எழுதை கவண்டும்” என்று வசான்னாா். 

அதைற்ுப வபருமானாா் அவ்ககள, “நீங்ககள என்லனா, நபியாக ஒபபுக்வகாகளளாவிட்டாலும், 
ஆ்ண்டவன் கபரில் சத்தியமாக நான் ஆ்ண்டவனலடய தூதைனாாககவ இருக்கின்கறன்” என்று கறிவிட்டு, 
அல அவ்களிடம் ஸ ?லஹல் கறியவாகற எழுதுமாறு வசான்னாா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்களிடம் வகாண்டுகளள முந்தை அன்பின் காரணாக, அல அவ்ககள, “தைங்களலடய
திருபவபயலர நான் ஒருகபாதும் அழிக்க மாட்கடன்” என்று கறிவிட்டா்ககள. 

அதைன் பின்னா், வபருமானாா் அவ்ககள, அந்தை வா்த்லதை எழுதைபபட்டருந்தை இடத்லதைக் 
காண்பிக்ும்பட ககட்டு, தைங்ககள திருக்கரத்தைாகலகய அலதை நீக்கினாா்ககள. 

அடுத்து சமாதைானா நிபந்தைலனாககள எழுதைபபட்டனா. 
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 126. உடன்படக்லகயின் நிபந்தைலனாககள
 சமாதைானா உடன்படக்லகயில் கண்டுகளள நிபந்தைலனாககள: 

1. இவ்வருடம் முஸ லம்ககள மக்காவக்ுகள வசல்லாமல் திரும்பிவிட கவண்டும். 

2. மறுவருடம் முஸ லம்ககள, மக்காவக்ுகள வந்து மூன்று நாட்ககள மட்டும் தைங்கிப கபாகலாம். 

3. முஸ லம்ககள மக்காவக்ுகள வரும்கபாது, ஆ்யுதைங்ககள எலதையும் வகாண்டுவரக் கடாது. வாலள 
மட்டும் வகாண்டு வரலாம். ஆ்னாால், அலதை உலறயிகல கபாட்டருக்க கவண்டும். 

4. மக்காவில் ஏற்கனாகவ தைங்கியிருந்தை முஸ லம்கலள மதீனாாவக்ுக் கட்டக்வகாண்டு 
கபாகக்கடாது. 

5. மக்காவிலருந்து யாகரனம் மதீனாாவக்ுி வசன்றால் அவ்ககள முஸ லம்களாக இருந்தைாலும் சரி- 
அவ்கலள மக்காவக்ுத் திருபபி அனபபிவிடகவண்டும். ஆ்னாால், முஸ லம்களில் யாகரனம் மக்காவக்ு 
வந்தைால் அவ்ககள திருபபி அனபபபபட மாட்டா்ககள. 

6. அரபிக் கட்டத்தைா் தைங்ககள விருபபம் கபால், இரண்டு கட்ற்களில் எந்தைக் கட்ற்யினாரிடமாவது 
உடன்படக்லக வசகது வகாகளளலாம். 
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 127. உடன்படக்லகயால் ஏற்படும் நன்லம
 ுலறஷிகளடன் வசகது வகாண்ட உடன்படக்லகயின் நிபந்தைலனாககள வவளித்கதைாற்றத்தில் 
முஸ லம்களக்ு சாதைகமற்றவனாவாகத் கதைான்றலாம்; ஆ்னாால், 

வபருமானாா் அவ்ககள எதைற்காக இந்தைி சாதைகமற்ற நிபந்தைலனாகலள ஒபபுக்வகாகளள கவண்டும்? 
எனா ஒரு கககளவி. 

வபருமானாா் அவ்களின் அறிவ சான்ற அரற்யல் இங்கக ற்றபபாகப புலபபடுகிறது. 

ுலறஷிகளம் முஸ லம்களம் நடத்திய பல கபா்களில் முஸ லம்ககள வதைாட்ந்து வவற்றி 
வபற்றிருக்கின்றனா். 

எதிரிககள வந்து முஸ லம்கலளத் தைாக்கினாால், இஸ லாத்துக்காக தைங்ககள உயிலரத் தியாகம் வசகய 
அவ்ககள அலனாவரும் தையாராககவ இருந்தைனா். 

முஸ லம்களக்ு “இத்தைலகய நன்லமககள இருந்தும் இவ்வருடம் ஹஜ வசகயாமல் திரும்பிப 
கபாவதைற்ுப வபருமானாா் அவ்ககள ஏன் சம்மதித்தைா்ககள என்பது ஒரு கககளவி. 

ுலறஷிகளடன் கபா் வசகவலதைத் தைவி்க்க கவண்டும் என்பகதை வபருமானாா் அவ்களின் முக்கிய
கநாக்கம். 

ுலறஷிகளடன் சமாதைானாம் உண்டானாால்தைான், அவ்ககள முஸ லம்களடன் கலந்து பழ்கி, 
இஸ லாத்லதைப பற்றி நன்ு அறிந்து வகாகளவதைற்ுப கபாதிய வாகபபு உண்டாும். 

ஆ்தைலால், எவ்வலகயிலாவது, ுலறஷிகளடன் சமாதைானாத்லதை ஏற்படுத்தை கவண்டும் என்று கருதி, 
வபருமானாா் அவ்ககள கமற்பட நிபந்தைலனாகலள ஒபபுக்வகாண்டு, ுலறஷிகளடன் சமாதைானாத்லதை 
ஏற்படுத்தினாா்ககள. 

உடன்படக்லகயின் நிபந்தைலனாகலள உம் அவ்களம் மற்றும் ற்லரும் அறிந்தைதும் மக 
வருந்தினாா்ககள. ஆ்னாால் ஹல்ரத் அபூபக்க் அவ்களின் வபாருத்தைமானா விளக்கம் எவ்வாறு 
இம்மனாவருத்தைத்லதைப கபாக்கிற்று என்பலதைப பின்னா் பா்பகபாம். 

இதுவம் இஸ லாம் வவு விலரவாகப பரவி, வள்ிற் வபறத் துலண வசகதைது. 

இந்தை உடன்படக்லக, இஸ லாமய வரலாற்றில் மக முக்கியமானா திருபபமாும். 
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 128. மத்தியில் உண்டானா இலடயூறு
 உடன்படக்லக எழுதிக்வகாண்டருக்ும்கபாது, ற்று சலசலபபு உண்டாயிற்று. 

ுலறஷிகளின் தூதை் லூலஹலும் வபருமானாா் அவ்களம் நிபந்தைலனாகலள விவாதித்து, 
உடன்படக்லக எழுதிக் வகாண்டருந்தைனா். 

அபவபாழுது, லூலஹலன் ுமார் அபூஜந்தைல் என்பவ் இஸ லாத்லதைத் தைழுவி இருந்தைதைால், மக்கா
ுலறஷிககள அவலர துன்புறுத்திக் வகாண்டருந்தைா்ககள. அவ் எபபடகயா தைபபி, காலல் பூட்டபபட்ட 
விலங்ககாடு, சமாதைானா உடன்படக்லகக் கட்டத்தின் மத்தியில் வந்து விழுந்தைா். 

அபவபாழுது லூலஹல் வபருமானாா் அவ்களிடம், “முஹம்மகதை! இந்தை மனிதைன் உங்களிடம் 
வருவதைற்ு முன்னாகர நாம் உடன்படக்லக (லயப பற்றிப கபற்) முடத்து விட்கடாம் அல்லவா?” என்றா். 

“ஆ்ம்! நீங்ககள கறுவது சரிகய” என்று வபருமானாா் பதிலளித்தைா்ககள. 

உடகனா லூலஹல் தைம் மகனின் சட்லடலயப பிடத்து, முரட்டுத்தைனாமாக இழுத்துக்வகாண்டு 
புறபபடலானாா். 

ுலறஷிககள அடத்தை அடயால், அபூஜந்தைலுலடய உடல் முழுவதும் இரத்தைக் காயங்களாக இருந்தைனா. 

அங்கக கடயிருந்தை முஸ லம்களிடம், தைம்முலடய காயங்கலள எல்லாம் காட்ட, “இஸ லாமய 
சககாதைர்ககள! இகதை நிலலலமயிலா மீண்டும் என்லனா பா்க்க விரும்புகிி்ககள? நாகனாா முஸ லம் 
ஆ்கிவிட்கடன். என்லனாக் காபி்களலடய லகயிலா ஒபபலடக்கிி்ககள?” என்று அபூஜந்தைல் கறியதும், 
அவ்களக்வகல்லாம் முந்தை வருத்தைம் உண்டாயிற்று. 

பிறு, வபருமானாா் அவ்ககள, “அபூஜந்தைகல, வபாறுலமகயாடும் கட்டுபபாட்டுடனம் நடந்து 
வகாகளவராக. துன்பத்துக்ுகளளானா இதைர முஸ லம்களக்காகவம் ஆ்ண்டவன் ஏதைாவது வழி காட்டுவான். 
இபவபாழுது உடன்படக்லக நிலறகவறி விட்டது. அதைற்ு மாறாக நாம் எதுவம் வசகய இயலாது” என்று 
கறினாா்ககள. 

அதைன்பின் ுலறவிகளால் அபூஜந்தைல் மக்காவக்ுக் வகாண்டு கபாகபபட்டா். 

 

191



  

 129. ஆ்ண்டவன் அருளிய வவற்றி
 உடன்படக்லகலயயும், அபூஜந்தைலன் பரிதைாப நிலலலமலயயும் கண்ட ஹல்ரத் உம் அவ்ககள 
தைம்லமக் கட்டுபபடுத்திக் வகாகளள முடயாமல், வபருமானாா் அவ்களிடம் வசன்று “ஆ்ண்டவனலடய 
தூதைகர! தைாங்ககள உண்லமயானா நபி அல்லவா!” என்று ககட்டா்ககள. 

“நிிசயமாக, நான் உண்லமயானா நபியாயிருக்கின்கறன்” என்றா்ககள வபருமானாா். 

“நாம் கலடபபிடபபது கந்லமயானா வழி அல்லவா?” என்று ககட்டா்ககள. 

“ஆ்ம்!” 

“ுலறஷிககள கலடபபிடபபது தைவறானா வழி அல்லவா?” 

“ஆ்ம்” 

“இந்தை நிலலயில், மதை சம்பந்தைமானா விஷயத்தில், நாம் எதைற்காக நம்லமத் தைாழ்வ படுத்திக் வகாகளள 
கவண்டும்?” என்று உம் அவ்ககள ககட்டா்ககள. 

அதைற்ுப வபருமானாா் அவ்ககள, “நான் அல்லாஹவினலடய தூதைன். அவனலடய கட்டலளக்ு 
மாறாக எதுவம் வசகய முடயாது” என்று பதில் கறினாா்ககள. 

அலதைக் ககட்டதும் உம் அவ்ககள முந்தை வருத்தைத்கதைாடு அபூபக்க் அவ்களிடம் வசன்று 
நிகழ்ந்தைவற்லற விவரித்துக் கறினாா்ககள! 

அபவபாழுது அபூபக்க் அவ்ககள, “வபருமானாா் அவ்ககள ஆ்ண்டவனலடய நபி, அவ்ககள எலதைி 
வசகதைாலும் ஆ்ண்டவனலடய கட்டலளபபடகய வசகவா்ககள” என்று வசான்னாா்ககள. 

அதைன் பின்னா், வபருமானாா் அவ்களிடம் மறுத்துப கபற்ய ுற்றத்லதை உம் அவ்ககள நிலனாத்து, 
நிலனாத்து தைங்ககள ஆ்யுகள வலர வருந்திக்வகாண்கட இருந்தைா்ககள. அக்ுற்றத்துக்ுப பரிகாரமாக, 
வதைாழுவதிலும், கநான்பு கநாற்பதிலும், ற்றபபானா தை்மங்கலளி வசகவதிலும் அடலமகலள விடுதைலல 
வசகவதிலும் கவனாம் வசலுத்திக் வகாண்டருந்தைனா். 

இதைர முஸ லம்களக்ும் அபூஜந்தைலன் நிலலலமலயக் கண்டு முந்தை கவலல உண்டாயிற்று. 
ஆ்னாால், வபருமானாா் அவ்களின் கட்டலளயானாதைால் ஒன்றும் கபச இயலவில்லல. 

வபருமானாா் அவ்ககள அதைன்பின் ு்பானியும் அலதைி கச்ந்தை சடங்ுகலளயும் அங்கக 
நிலறகவற்றினாா்ககள. 

உடன்படக்லக நிலறகவறியதும் மூன்று நாட்ககள ஹூலதைபிகயாவிகலகய வபருமானாா் அவ்ககள 
இருந்தைா்ககள. அதைன்பின் அவ்ககள மதீனாாவக்ுப புறபபட்டுி வசன்றா்ககள. 
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வழியிகலகய, இலறவாக்ு அருளபவபற்றது. 

“(நபிகய) நிிசயமாக நாம் ஒரு வதைளிவானா வவற்றியாக உமக்ு வவகளளி அளித்துகளகளாம்.....” 

வபருமானாா் அவ்ககள, உம் அவ்கலள அலழ்த்து, அிவசகதி லயத் வதைரிவித்தைா்ககள, 

அலதைக் ககட்டதும் உம் அவ்ககள அளவற்ற மகிழ்ிற் அலடந்தைா்ககள. 
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 130. வபருமானாா் அவ்களின் வபருலம
 வபருமானாா் அவ்ககள இரண்டலர ஆ்ண்டுகளக்ுப பின், மக்காவக்ுப கபாும்கபாது 
பதினாாயிரம் முஸ லம்களம் வசன்றா்ககள. முன்னா், கபாும்கபாது ஆ்யிரத்தி நா்னறு கப்ககள 
வசன்றா்ககள. ுறுகிய காலத்தில் இவ்வளவ வதைாலகயினா் இஸ லாத்தில் எவ்வாறு கச்ந்தைனா்? 

முஸ லம்களக்ும் காபி்களக்ும் மத்தியில் ஓயாமல் சண்லடசிசரவ நிகழ்ந்து வந்தைதைால், 
ஒருவகராடு ஒருவ் வநருங்கிப பழ்க வாகபபு இல்லாமல் இருந்தைது. 

ஹூலதைபிகயா உடன்படக்லகக்ுப பிறு, அவ்களக்ுகள கபாக்ுவரவ உண்டாயிற்று. வியாபாரத்
வதைாட்புக்காகவம், ுடும்ப சம்பந்தைமாகவம் காபி்ககள அடக்கட மதீனாாவக்ு வந்தைா்ககள; அங்கக ற்ல 
காலம் தைங்கினாா்ககள. அபவபாழுது அவ்ககள முஸ லம்களடன் வநருங்கிப பழ்கி வந்தைா்ககள; அதைனாால், 
இஸ லாத்லதைப பற்றி நன்ு அறிந்து வகாண்டா்ககள. வபருமானாா் அவ்களின் கமன்லமயும், எளிலமயும், 
நற்வசகலககளம் ற்றபபாகக் கண்முன் காண்ம் வாகபபு அவ்களக்ு உண்டாயிற்று. இலவ யாவம் 
ுலறஷிகளின் உகளளத்தில் பசலமயாகப பதிந்து, ஒரு புத்துண்ிற்லய உண்டாக்கிற்று. 

இஸ லாத்தின் வகாகளலகககள ுலறஷிகலள ஈ்த்தைனா. கட்டம் கட்டமாக அவ்ககள இஸ லாத்லதைத் 
தைழுவினாா்ககள. 

இவ்வளவ அதிகமானா கப் இதைற்ு முன் ஒரு வபாழுதும் வந்து கசரவில்லல, 

ுலறஷிகளில் பிரபலமானா வரரும், உஹத் சண்லடயின்கபாது, முஸ லம்ககள அதிக இழ்பபுக்ு 
முக்கிய காரணமாயிருந்தைவ்களமானா காலதுபனவலது, அம்ருபனல் ஆ்ஸ  ஆ்கிகயா் இக்காலத்தில் 
இஸ லாத்தில் கச்ந்தைா்ககள. 
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 131. ஆ்ண்டவன் வழி காட்டுவான்
 எனினம், உடன்படக்லகயின்பட, மக்காவிகல தைங்கியிருந்தை முஸ லம்கலள ுலறஷிககள 
வகாடுலமபபடுத்தி துன்பத்துக்ு ஆ்ளாக்கினாா்ககள. 

அந்தைத் துன்பத்திலருந்து தைபபுவதைற்காகப பல் மதீனாாவக்ு வரத் வதைாடங்கினாா்ககள. அவ்வாறு 
முதைன்முதைலல் வந்தைவ் உத்பதுபன உலலது என்னம் அபூப n ் ஆ்வா். 

அவ் மதீனாாவக்ுப கபாகவிட்ட வசகதிலய அறிந்தை ுலறஷிககள அவலரத் திரும்ப அலழ்த்து 
வருவதைற்காக, இருவலரப வபருமானாா் அவ்களிடம் அனபபினாா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள, அவலர மக்காவக்ுத் திரும்பிி வசல்லுமாறு கட்டலளயிட்டா்ககள. 

அபவபாழுது அவ் வபருமானாா் அவ்களிடம், "ுபிரில் கசருமாறு நி்பபந்திக்ும் காபி்களிடமா, 
என்லனாப கபாகி வசால்லுகிி்ககள?” என்று ககட்டா். 

வபருமானாா் அவ்ககள, அபூ பஸ்! உமக்ும் உம்லமப கபான்ற நிராதைனாவானாவ்களக்ும் 
நிிசயமாக, ஒரு வழி வசகவான்” என்று கறி, அவலர ுலறஞித் தூதை்களடன் அனபபி விட்டா்ககள. 

அபூபஸ் தூதை் இருவருடன் மக்காவக்ுத் திரும்பி வந்து வகாண்டருந்தைகபாது, அத்துதை்களில் 
ஒருவலர வாளால் வவட்ட வழ்த்தினாா். மற்வறாருவ் அலதைப பா்த்து மதீனாாவக்ு ஓடவந்து வபருமானாா் 
அவ்களிடம் நிகழ்ந்தைலதைக் கறி முலறயிட்டா். 

அபவபாழுது அபூப n ரும் திரும்பி மதீனாாவக்ு வந்து விட்டா். 

அவ் வபருமானாா் அவ்களிடம், “உடன்படக்லகபபட தைாங்ககள என்லனா அனபபி விட்்ட்ககள. 
பிறு நிகழ்ந்தைதைற்ுத் தைாங்ககள வபாறுபபு இல்லல” என்று கறி விட்டு வவளிகய கபாகவிட்டா 
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 132. தைலட நீங்கியது!
 அபூபஸ் மதீனாாலவ விட்டுத் தைபபி, கடற்கலர ஓரமாக இருந்தை அல்ஈஸ  என்னம் இடத்தில் கபாகத் 
தைங்கிவிட்டா். 

அங்கக கபாக அவ் தைங்கி இருக்ும் வசகதியானாது மக்காவில் ஆ்தைரவற்ற நிலலயில், துன்பத்தில் 
உழ்ன்று வகாண்டருந்தை முஸ லம்களக்ுத் வதைரிந்தைது. 

ுலறஷிகளின் வகாடுலமயிலருந்து தைாங்ககள தைபபிி வசல்வதைற்ு வழி ஏற்பட்டு விட்டது என்று 
கருதி, அபூபஸ் தைங்கியிருந்தை புதிக்ு ஒருவ் பின் ஒருவராக, மலறவாக, வரத் வதைாடங்கி விட்டா்ககள. 

நாளக்ு நாகள முஸ லம்களின் எண்ணிக்லக அல்ஈஸல் அதிகமாயிற்று. அவ்ககள அலனாவரும் 
அங்கக நிலலயாகத் தைங்கிவிட்டா்ககள. 

ுலறஷிகளின் வியாபாரப வபாருகளககள, அல்ஈஸ  வழியாகத்தைான் ஷாமுக்ுி வசல்ல 
கவண்டயிருந்தைது. அவ்வாறு வசல்லும் ுலறஷிகளின் சரக்ுகலள முஸ லம் கட்டத்தினா் மடக்கிக் 
லகபபற்றத் வதைாடங்கினாா்ககள. 

இந்தைி வசகதி ுலறஷிகளக்ுத் வதைரிந்தைது. அவ்ககள வபருமானாாருக்ுக் கடதைம் எழுதி 
அனபபினாா்ககள. 

அக்கடதைத்தில்: “முஸ லம்ககள மக்காவிலருந்து மதீனாாவக்ு வந்தைால் அவ்கலளத் திரும்ப 
மக்காவக்ு அனபபிவிடகவண்டும் என்று ஹூலதையிகயா உடன்படக்லகயில் ுறிபபிட்டருந்தை 
நிபந்தைலனாலய நீக்கிவிடகவண்டும் என்றும், நம் இரத்தை பந்துவத்தின் கபரால் வபரிதும் கவண்டுகிகறாம் 
என்றும் எழுதியிருந்தைா்ககள. 

அதைன்பட, அல்ஈஸலருந்தை முஸ லம்கலள எல்கலாலரயும் வபருமானாா் அவ்ககள மதீனாாவக்ு 
அலழ்த்துக் வகாண்டா்ககள, 

அவ்வாறு வந்தைவ்களகள அபுஜந்தைலும் ஒருவ். 

அதைன்பிறு, ுலறஷிகளின் வியாபாரத்துக்ு எவ்விதை இலடயூறும் இல்லாமல் இருந்தைது. 
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 133. இஸ லாத்லதை உலுக்ு அறிவித்தைல்
 மக்கா வாற்களக்ும் முஸ லம்களக்ும் இருந்து வந்தை சிசரவ உடன்படக்லகயின் மூலம் ஓரளவ 
ஓகந்து, சமாதைானாம் ஏற்பட்டதும் இஸ லாத்லதைப பற்றி உலகத்துக்ு அறிவிக்கப வபருமானாா் அவ்ககள 
எண்ணினாா்ககள. 

அதைற்காக, கதைாழ்்கலள எல்லாம் கட்ட வசாற்வபாழிவ ஒன்று நிகழ்த்தினாா்ககள. 

“ஆ்ண்டவன் என்லனா உலக முழுவதைற்ும் அருளாகவம், தூதைனாாகவம் அனபபியுகளளான். ஹல்ரத் 
ஈசா அவ்களின் சீட்கலளபகபால், உங்களக்ுகள கவற்றுலம எதுவம் இருக்கக்கடாது. என் சா்பாக, 
நீங்ககள கபாக ஆ்ண்டவனின் தூலதை நிலறகவற்றுங்ககள. உண்லமலய உணருமாறு மக்கலள 
அலழ்பீற்களாக” என்பதைாக இறுதியில் ுறிபபிட்டா்ககள. 

கராமாபுரி அரச் வககல் (ஸல்) பாரசீக அரச் ுஸ ருப்கவஸ , எகிபது அரச் முவகளசீஸ , 
அபிசீனியா அரச் நஜஜாீ ஆ்கிகயாருக்ு இஸ லாத்தின் வபருலமலய எடுத்துக்கறி, அதில் கசருமாறு 
கடதைம் எழுதி, தைனித்தைனிகய தூதை்ககள மூலம் வபருமானாா் அவ்ககள அனபபி லவத்தைா்ககள. 
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 134. தூதைரும் வியாபாரிகளம்
 கராமாபுரி நாட்டனாருக்ும் பாரசீக நாட்டனாருக்ும் நிகழ்ந்தை கபாரில், கராமாபுரி நாட்டனாருக்ுப 
வபரும் வவற்றி கிலடத்தைது. அலதைக் வகாண்டாடுவதைற்காக கராமாபுரி அரச் ஷாம் கதைசத்துக்ு வந்திருந்தைா்.

வபருமானாா் அவ்களின் தூதை் ஷாம் கதைசப பிரதிநிதி மூலமாகக் கடதைத்லதை கராமாபுரி அரச் 
வககலரிடம் கச்பபித்தைா். 

கடதைத்லதைப வபற்றுக்வகாண்ட அரச், “அரபு நாட்டலருந்து யாகரனம் இங்கக 
வந்திருக்கின்றனாரா?” எனா விசாரித்தைா். 

ற்ல் வந்திருபபதைாகத் வதைரிவிக்கபபட்டது. 

அவ்கலள அலழ்த்து வருமாறு அரச் கட்டலளயிட்டா். வியாபாரத்துக்காக, ஷாமுக்ு வந்திருந்தை 
ுலறஷிகளில் ற்ல் அரச சலபக்ுக் வகாண்டு வரபபட்டனா், 

ஆ்ண்டவனலடய தூதை் என்று கறபபட்டுகளள வபரிகயாருக்ு வநருங்கிய உறவினா் யாகரனம் 
உங்களில் இருக்கின்றனாரா?” என்று ககட்டா் அரச். 

“நாகனா வநருங்கிய உறவினா்” எனாக் கறினாா் அபூலூபயான். 

அரசருக்ும் அபூலூபயானக்ும் மத்தியில் வமாழிவபய்பபாள் நியமத்து, உலரயாடல் 
வதைாடங்கியது. 
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 135. மன்னாரின் மட்டற்ற மகிழ்ிற்
 “நபி என்று தைம்லமக் கறிக் வகாகளபவரின் வரலாற்லற, அபூஸ ற்பபானிடம் நான் விசாரிக்கப 
கபாகிகறன். என் கககளவிகளக்ு அவ் ஏதைாவது வபாக வசான்னாால், உடகனா அலதை என்னிடம் வதைரிவிக்க 
கவண்டும்” என்று கராமாபுரி அரச், சலபயில் அறிவித்தைா். 

வபருமானாா் அவ்களிடம் கடுலமயானா பலகலம வகாண்டு, அவ்கலளக் 
ககவலபபடுத்துவதிகலகய கருத்தைாக இருந்தைவ் அபூஸ ஃபயான். ஆ்யினம், அரசரின் கககளவிகளக்ுப 
வபருமானாா் அவ்கலளப பற்றிய உண்லமகலளக் கறியது வபருமானாா் அவ்களலடய வபருலமலய 
கமலும் உய்த்தியது. உண்லமக்ு அழிவில்லல; உண்லம எபவபாழுதும் வவற்றி வபறும் என்பலதை அரச் 
உகளபட அலனாவரும் உண்ந்தைனா். 

அரச் ககட்ட கககளவிகளக்ு அபூலூபயான் பதில் அளித்தைா். 

அவற்லறி சீ்துக்கிப பா்த்தை அரச், “அபூலூபயானிடகம அலதைத் வதைளிவபடுத்துகிறா். 

“நபியின் ுடும்பக் வகளரவத்லதைப பற்றி உம்மடம் ககட்கடன். 

அரபு நாட்டல் மகவம் வகளரவமும் வபருலமயும் மக்க ுடும்பத்தில் அவ் கதைான்றியதைாகக் 
கறினி. 

தீ்க்கதைரிற்ககள எல்கலாருகம கமன்லமயானா ுடும்பத்திகலகய கதைான்றியுகளளனா். 

முன்னா், அந்தைக் ுடும்பத்தில் ஒருவரும் தைம்லம நபி என்று கறிக் வகாகளளவில்லல என்பலதை நீகர 
ஒபபுக் வகாகளகிி். 

அவ்வாறு, யாகரனம் கறியிருந்தைால், அலதைப பின்பற்றிகய இவரும் கறி இருபபா் என்று 
நிலனாக்கலாம். 

அவருலடய ுடும்பத்தில் ஒருவரும் அதைற்ு முன் அரசராக இருந்தைதில்லல என்று வசால்லுகின்ி். 

அவ்வாறு யாராவது இருந்திருந்தைால், இழ்ந்தை அரலசப வபறுவதைற்காககவ, இவரும் தைம்லம நபி 
என்று கறிக்வகாகளகிறா் என்று வசால்லலாம். 

அவ் ஒருகபாதும் வபாக வசான்னாதில்லல என்று நீகர கறுகின்ி். 

ஆ்ண்டவனலடய அடயா்களிடம் எவ் ஒருகபாதும் வபாக வசால்ல இருக்கமாட்கடாகரா, 
அத்தைலகயவ் ஆ்ண்டவலனாப பற்றிய விஷயத்தில் எவ்வாறு கட்டுபபாடானா வபாக வசால்லுவா்? 

ஏலழ்ககள முதைலல் அவலரப பின்பற்றியதைாகி வசால்கிி். 
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தீ்க்கதைரிற்கலள முதைன் முதைலல் ஒபபுக் வகாகளபவ்ககள ஏலழ்ககள! 

அவருலடய மதைத்லதைத் தைழுவியவ்ககள பின்னா், வவறுபபலடந்து எவரும் அலதை விட்டு, 
அகன்றதில்லல என்று கறுகின்ி். 

விசவாசத்தின் உண்லம நிலல அதுகவ எபவபாழுது விசவாசம் உகளளத்தில் ுடவகாண்டு 
விட்டகதைா, பிறு அது ஒருகபாதும் நீங்ுவதில்லல. 

அவலரப பின்பற்றுபவ்களின் எண்ணிக்லக நாளக்ு நாகள அதிகரித்துக் வகாண்டு கபாவதைாகக் 
கறுகின்ி். 

உண்லமயானா மதைமானாது நாளக்ு நாகள வள்ிற் அலடந்து வகாண்டுதைான் இருக்ும். 

கபா்களில் ற்ல கவலளகளில் அவருக்ும், ற்ல கவலளகளில் உம்முலடய கட்டத்தினாருக்ும் 
வவற்றி கிட்டயிருபபதைாகக் கறுகிி். 

விகராதிகளக்ு மத்தியில் தீ்க்கதைரிற்ககள இவ்வாகற கசாதிக்கபபடுகின்றனா். ஆ்னாால் இறுதியில் 
தீ்க்கதைரிற்களக்கக வவற்றி கிட்டும். 

அவ் ஒருகபாதும் வாக்ு மாறியதில்லல என்று வசால்லுகின்ி். 

தீ்க்கதைரிற்ககள ஒருகபாதும் வாக்ு மாறி நடந்து வகாண்டதில்லல. 

பின்னா் அபூலுபயானிடம், “அவ் கபாதிக்ும் வகாகளலகககள எலவ?" என்று ககட்டா் அரச். 

“அவ் ஆ்ண்டவலனா வணங்ும்படயும், அந்தை ஆ்ண்டவனக்ு கவறு யாலரயும் இலணயாக 
லவக்காமல் இருக்ுமாறும், கநான்லபக் கலடபபிடக்ுமாறும், உறவினா்கலள அன்பாக நடத்துமாறும் 
கபாதிக்கின்றா்” என்று கறினாா். 

“நீ் இதுவலர கறியலவ உண்லமயாக இருக்ுமானாால், அவ்ககள நபி என்பதில் எவ்விதை 
சந்கதைகமும் இல்லல. அவ்களடன் நான் இருந்திருபபின் அவ்களலடய பாதைங்கலளக் கழுவியிருபகபன்.
இன்வனாாரு கருத்லதையும் இபவபாழுகதை கறிவிடுகிகறன். இன்று நான் ஆ்ட்ற் வசலுத்தும் இந்தை நாடும் ஒரு 
காலத்தில் அவ்ககள வசமாும்” என்று அரச் கறி முடத்தைா். 

வபருமானாா் அவ்களிடம் பலகலம வகாண்டருந்தைாலும், அரசரிடம் உண்லமலய ஒளிவ 
மலறவின்றிக் கறியது வியபபுக்ுரியது. 

  *** 

 

 வபருமானாா் அவ்களின் கடதைம் அரச சலபயில் படக்கபபட்டதும் சலபயில் ற்றிது பரபரபபு 
உண்டாயிற்று. 
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அரசலர இஸ லாத்லதை தைழுவமாறும், அவ்வாறு வசகதைால் நலமாக இருபீற்ககள என்றும் கடதைத்தில் 
ுறிபபிட்டருந்தைது. 

அதைன் பின்னா், அபூலூபயான் முதைலாகனாாலர சலபலய விட்டு வவளிகயறுமாறு 
உத்தைரவிடபபட்டது. 

வவளிகயறிய அபூலூபயான் தைம்முலடய கட்டத்தைாரிடத்தில், “கராமாபுரி அரசரும் 
மதிக்ும்படயானா வகளரவத்லதை முஹம்மது வபற்றிருக்கிறாகர” என்று வசால்ல, அங்கலாகத்துக் 
வகாண்டா். 
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 136. தீ்க்கதைரிற் கறியது உண்லமகய
 வபருமானாா் அவ்ககள பாரசீக நாட்டு அரசருக்ும் தூதை் மூலம் கடதைம் அனபபினாா்ககள. 

பாரசீக நாட்டு வழ்க்கபபட கடதைம் எழுதுவதைானாால், அரச் வபயலரகய தைலலபபில் எழுதுவது 
வழ்க்கம். ஆ்னாால், இக்கடதைத்திகலா, முதைலாவதைாக, ஆ்ண்டவனலடய திருநாமமும், அதைன்பின் 
வபருமானாாரின் திருபவபயரும் எழுதைபபட்டருந்தைனா. 

அரச் அக்கடதைத்லதைப பா்த்தைதும் ஒரு அடலம, தைம்லமக் ககவலபபடுத்தி எழுதியிருபபதைாக 
ஆ்த்திரம் வகாண்டு, அந்தைக் கடதைத்லதைத் துண்டு துண்டாகக் கிழித்து எறிந்தைா். 

அந்தை விவரம் வபருமானாா் அவ்களக்ுத் வதைரிய வந்தைதும், “அந்தை அரசம் ற்ன்னாா 
பின்னாமாக்கபபட்டுவிடும்” என்று வதைரிவித்தைா்ககள. 

கடதைத்லதை கிழித்து எறிந்தை அரச் கமலும் வபருமானாா் அவ்கலளி ற்லறபபிடத்துக்வகாண்டு 
வருமாறு, ஏமன் நாட்டுக் கவ்னாருக்ு உத்தைரவிட்டா். அலதை நிலறகவற்றுவதைற்காக இருவலர மக்காவக்ு 
அனபபிலவத்தைா் கவ்னா். 

வசகதி அறிந்தை மக்கா வாழ் ுலறஷிககள, “முஹம்மலதை பாரசீக நாட்டு அரச் உயிகராடு விட்டு 
லவக்க மாட்டா்” என் எண்ணி மகவம் ுதூகலம் அலடந்தைனா். 

ஏமனிலருந்து வந்தை தூதை் இருவரும் வபருமானாா் அவ்ககள மதீனாாவில் இருபபலதை அறிந்து, 
அங்கக வசன்று விவரத்லதைக் கறினாா்ககள. 

தூதை்ககள இருவலரயும் ஒருநாகள அங்கக தைாமதிக்ுமாறும், மறுநாகள முடவ கறுவதைாகவம் 
வபருமானாா் அவ்ககள கறினாா்ககள. 

அன்று இரவ வபருமானாா் அவ்ககள ஆ்ண்டவலனாத் வதைாழுதைா்ககள. 

அன்று இரகவ, பாரசீக நாட்டு அரசலர அவருலடய ுமா் வகான்றுவிட்டா் என்ற வசகதி 
வபருமானாா் அவ்களக்ு ஆ்ண்டவனாால் அறிவிக்கபபட்டது. 

மறுநாகள காலலயில், தூதை்ககள இருவலரயும் வபருமானாா் அவ்ககள அலழ்த்து “உங்களலடய 
அரச் கநற்று இரவ வகால்லபபட்டு விட்டா்” என்று வதைரிவித்தைா்ககள. 

தூதை்ககள திடுக்கிட்டு, “தைாங்ககள கறுவலதை நன்ு ற்ந்தித்துக் கறுங்ககள. இிவசகதிலய தைங்களலடய 
வபாறுபபின் மீது நாங்ககள அரசருக்ு அறிவிக்கின்கறாம். அதைனாால் உண்டாும் விலளலவ நீங்ககள 
அனபவிக்க கவண்டயதிருக்ும். ஏவனானில், எந்தைக் ுற்றத்துக்காக நாங்ககள தைங்கலள வகாண்டு கபாக 
வந்திருக்கிகறாகமா, அலதைக் காட்டலும், தைாங்ககள இபவபாழுது வசால்வது மகப வபரிதைாக இருக்கின்றகதை” 
என்று வசான்னாா்ககள. 
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அபவபாழுது வபருமானாா் அவ்ககள, “என்னலடய வபாறுபபிகலகய இிவசகதிலய நீங்ககள 
வதைரிவிக்கலாம். அத்துடன் இஸ லாத்தின் ஆ்ட்ற்யானாது, உங்ககள அரசரின் ற்ம்மாசனாத்தின் அஸ திவாரம் 
வலர வந்து கசரும்” என்றும் வதைரிவியுங்ககள என்று கறினாா்ககள. 

தூதை்ககள இருவரும் ஏமனக்ுத் திரும்பி வந்து ஆ்ட்ற்த் தைலலவரிடம் வசகதிலயி வசான்னாா்ககள. 

அலதைக் ககட்டதும் அவ் வியபபலடந்தைா். “இிவசகதி உண்லமயாயிருக்ுமானாால், அவ்ககள 
நபிககள என்பதில் எவ்விதை ஐயமும் இல்லல. ஏவனானில், இந்தைி வசகதிலய வவுவதைாலலவில் இருந்து 
அறிந்து அவ்ககள வசால்லயிருக்கிறா்ககள” என்றா். 

ற்ல நாட்களக்ுப பிறு, வபருமானாா் அவ்ககள கறியது உண்லம என்பது வதைரிய வந்தைது. 

அரச் வகால்லபபட்டு அவருலடய மகன் ஆ்ட்ற்லய ஏற்றிருக்கிறா் என்ற அறிக்லக ஆ்ளநருக்ுக் 
கிலடத்தைது. 

அபவபாழுகதை, வபருமானாா் அவ்ககள ஆ்ண்டவனலடய உண்லமயானா திருத்தூதை் என்பலதை அவ் 
நன்ு உண்ந்து, இஸ லாத்லதைத் தைழுவினாா். அவகராடு ஏமன் புதியிலருந்தைவ்களம் இஸ லாத்தில் 
கச்ந்தைனா். 
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 137. பாராட்டும் பரிசகளம்
 இபவபாழுது எகிபது கதைசமாக விளங்ுவது முன்னா் மஸ று என்னம் நாடாக இருந்தைது. அலதை 
முவகளகிஸ  என்ற கிறிஸ துவ மதைத் தைலலவ் ஆ்ட்ற் புரிந்து வந்தைா். 

வபருமானாா் அவ்ககள மற்ற அரச்களக்ுக் கடதைம் எழுதி, இஸ லாத்லதைத் தைழுவமாறு அலழ்பபு 
விடுத்தைலதைப கபாலகவ, அந்தைக் கிறிஸ துவ மதைத் தைலலவருக்ும், தூதை் முலம் கடதைம் அனபபினாா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்களின் தூதைலர அவ் அன்புடன் வரகவற்று உபசரித்தைா். கடதைத்லதைப படத்துக் 
கருத்லதைத் வதைரிந்து வகாண்டா். 

“நபி ஒருவ் கதைான்றுவா்ககள என்பலதை நான் முன்னாகர அறிகவன். ஆ்னாால், அவ்ககள ஷாம் 
கதைசத்தில் தைான் கதைான்றுவா்ககள எனா எண்ணி இருந்கதைன். தைங்களலடய தூதைலரக் வகளரவபபடுத்தி, ற்ல 
பரிசகலளயும் தைங்களக்ு வழ்ங்கியுகளகளன், ற்றந்தை ற்ல உலடககள, மஸ று நாட்டுப வபண்ககள இருவ் உய்
தைரமானா ஒரு ககாகவறு கழுலதை ஆ்கியவற்லற அனபபியுகளகளன்” எனா பதில் எழுதி, தூதைரிடம் 
கமற்கண்டவற்லறப வபருமானாா் அவ்களக்ு அனபபி லவத்தைா் அவ். 

தைலலவரின் பரிசகலளயும், கடதைத்லதையும் வபருமானாா் மகிழ்கவாடு ஏற்றுக் வகாண்டா்ககள. 

வந்தை இரண்டு வபண்களில் ஒருவரானா மாரிகயத்துல் கிபதி நாிற்யாலரப வபருமானாா் திருமணம் 
வசகது வகாண்டா்ககள. n ரின் என்ற மற்வறாரு வபண்லண கவிஞ் ஹஸ லானபன தைாபித் திருமணம் 
வசகது வகாண்டா். ககாகவறு கழுலதைலயப வபருமானாா் அவ்ககள துல்துல் எனாப வபயரிட்டு சவாரிக்ுப 
பயன்படுத்திி வகாண்டா்ககள. 

“எனாக்ு கமகல இருபபவ்ககள என்லனா வவளிகயற்றி விடுவா்ககள என்ற அிசமல்லாதிருபபின், 
நானம் உங்கலளப பின்பற்றியிருபகபன்” என்று அவ் கடதைத்தில் ுறிபபிட்டருந்தைா். 

  *** 

 

 அபிசீனியா நாட்டு அரச் நஜஜாஷிக்ு வபருமானாா் அவ்ககள எழுதிய கடதைம் கிலடத்தைதும். 
வபருமானாா் அவ்கலள ஆ்ண்டவனின் உண்லமயானா திருத்தூதை் எனா ஏற்றுக் வகாண்டு உடகனா பதில் 
அனபபி லவத்தைா். 

  *** 

 

 அரபி கதைசத்துப பிரபுக்களக்ுப வபருமானாா் அவ்ககள அனபபிய கடதைங்களக்ும் பதில் வந்தைனா. 

204



  *** 

 

 கராமாபுரிி சக்கரவ்த்தியின் ஆ்ட்ற்யின்்ழ், ஷாம் கதைசத்லதை நி்வாகம் வசலுத்தி வந்தை ஹாரிஸ  
கஸ லானி என்பவருக்ுப வபருமானாா் அவ்ககள அனபபிய கடதைத்லதைக் கண்டு அவ் முந்தை ற்னாம் 
வகாண்டு பலடகலளத் தையா் வசகயும்பட உத்தைரவிட்டா். 

முஸ லம்கலள அவ் எந்தை கநரத்திலும் தைாக்கக்கடும் என்று ஒவ்வவாரு நிமடமும் 
எதி்பா்க்கபபட்டது. 

அவ்விகராதைகம பின்னா் 'தைபூக்' சண்லடக்ுக் காரணமாக அலமந்தைது. 
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 138. வபருமானாா் அவ்களின் முத்திலரக் கடதைம்
 மஸ று ஆ்ட்ற்த் தைலலவருக்ுப வபருமானாா் அவ்ககள எழுதிய கடதைத்லதை அவ் பத்திரபபடுத்தி 
லவத்திருந்தைலதை இஸ லாமய வரலாறுககள ுறிபபிடுகின்றனா. 

1853-ம் ஆ்ண்டல் பிவரஞ்ச உல்லாசப பயணிககள ற்ல், மஸ று (எகிபது) கதைசத்தில் சற்றுலாி வசன்ற 
கபாது, ஒரு கிறிஸ துவ 

மடத்தில் வபருமானாா் அவ்களின் கமற்பட கடதைம் அகபபட்டது. அதில் உகளள எழுத்துக்ககள 
அக்காலத்திய அரபி எழுத்தில் எழுதைபபட்டருந்தைனா. டாக்ட் பாட்ஜ் என்பவ் அலதைப பிரித்து எடுத்து 
இக்காலத்திய எழுத்தில் எழுதினாா். 

அதில் காணபபடும் வாசகத்துக்ும், இஸ லாமய வரலாற்றில், மஸ று கதைச அரசருக்ு 
எழுதைபபட்டதைாகக் கறபபடும் வாசகத்துக்ும் வகாஞ்சம்கட கவறுபாடு இல்லல. 

அக்கடதைத்தின் இறுதியில், “முஹம்மது் ரஜூ லுல்லாஹ்” என்ற முத்திலர ஒன்று 
இடபபட்டருக்கிறது. வரலாறுகளிலும் அவ்வாறு முத்திலரயிடப வபற்றதைாகக் ுறிபபிடபபட்டருக்கிறது. 

அக்கடதைம் இபவபாழுது கான்ஸ டாண்டகநாபில் அரண்மலனாயில் இருக்கிறது. 
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 139. யூதை்களின் வபாறாலம
 மதீனாாவிலருந்து இருநறு லமல் வதைாலலவில் உகளளது லகப். அது வசழிபபானா ஒரு புதி. 
அதைனாால் யூதை்ககள அங்கக வசன்று ககாட்லட கட்டக் வகாண்டு வாழ்ந்தைனா் ப்னநல் ககாத்திரத்லதைி 
கச்ந்கதைா் மதீனாாவிலருந்து வவளிகயற்றபபட்டகபாது, அங்கக ுடகயறினா் என்பலதை முன்னா் 
படத்கதைாம். அபவபாழுது முதைல் யூதை்களக்ுலகப் மகவம் முக்கியமானா இடமாக இருந்தைது. 

முஸ லம்களின் வசல்வாக்ு யூதை்கலளப வபாறாலமப படி வசகதைது. 

முன்பு அகழ்ி சண்லடலயத் தூண்டயவ்ககள அங்கக இருந்தை யூதை்ககள. 

லகபரில் உகளள யூதை்களக்ு ஹலயயும்ன அக்தைப என்பவ் தைலலவராக இருந்தைா். பன ுலறலாி 
சண்லடயில் அவ் வகால்லபபட்டா். 

அவருக்ுப பின் அபூராபி அஸ லம் என்பவ் தைலலலம வகித்தைா். அவ் முந்தை வசல்வாக்ுகளள 
வியாபாரி. 

அரபு நாட்டல் அதிக வசல்வாக்ுகளள கத்பான் ுடும்பத்துக்ும் லகப் யூதை்களக்ும் வநருங்கிய 
வதைாட்பு இருந்தைது. அந்தை இரு ககாத்திரத்தினாரும் நட்புறவ உடன்படக்லக வசகது வகாண்டருந்தைா்ககள. 

ஹிஜரி 6-வது ஆ்ண்டு, அபூராபி யூதை் தைலலவ் கத்பான் ககாத்திரத்தைாரிடம் வசன்று, அவ்கலளயும் 
அவ்கலளி கச்ந்தைவ்கலளயும் இஸ லாத்துக்ு விகராதைமாகி சண்லட வசகயுமாறு தூண்டவிட்டா். 
அவ்ககள மதீனாாலவத் தைாக்ுவதைற்ுப வபரிய பலடலயத் திரட்டத் தையாராகி விட்டா்ககள. 

அபவபாழுது ரமலான் மாதைம், யூதை் தைலலவ் அபூராபி லகப் ககாட்லடயில் தூங்கிக் 
வகாண்டருக்லகயில், அன்சாரி ஒருவ் அங்கக கபாக அவலரக் வகான்று விட்டா். 

அவருக்ுபபின், யாஸ் என்பவ் தைலலலமப பதைவிலய ஏற்றா். யூதை்கலளயும் கத்பான் 
கட்டத்தைாலரயும் இலணத்து, மதீனாாலவத் தைாக்ுவதைற்ு அவரும் வபரும்பலடலயத் திரட்டனாா். 

இி வசகதிலய அறிந்தை வபருமானாா் அவ்ககள, யாஸலர அலழ்த்து வருமாறு முபபது கபலர 
அனபபி லவத்தைா்ககள. அவ்ககள கபாக யாஸலர அலழ்த்துக் வகாண்டு திரும்பும் கபாது, யாஸருக்ு ஏகதைா
சந்கதைகம் கதைான்றி, முஸ லம் ஒருவரின் வாலளக் லகபபற்ற் முற்பட்டா். ஆ்னாால் வரகரா ுதிலரலய 
விலரவாகி வசலுத்தினாா். யாஸ் அவலர கவகமாக பின் வதைாட்ந்து வவட்ட முயன்றா். ஆ்னாால், அந்தை 
முஸ லம் யாஸலர வவட்டகவ அவ் ்கழ் விழுந்தைா். அபவபாழுது வவட்டய முஸ லலமயும் அவ் 
காயபபடுத்தி விட்டா். 

அதிலருந்து முஸ லம்களக்ும் யாஸருடன் வந்தை முபபது யூதை்களக்ும் சண்லட மூண்டது. 
யூதை்களிகல ஒருவ் மட்டுகம தைபபினாா். 

லகபரிலுகளள யூதை்ககள ுலறஷிகலளயும், கத்பான் கட்டத்தைாலரயும், முஸ லம்களக்ு 
விகராதைமாகி சண்லட வசகயுமாறு தூண்டவிட்டுக் வகாண்டருந்தைா்ககள. 
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அபவபாழுது, மதீனாாவில் உகளள முனாாபிக்ுகளம் முஸ லம்களலடய நிலலலமலய பலவனாமாகக்
காட்ட, யூதை்களக்ு ஊகக்க மூட்ட வந்தைா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள, யூதை்களடன் சமாதைானா உடன்படக்லக வசகதுவகாகளள விரும்பி, 
அபதுல்லாஹ் இபன ரவாஹாலவ அவ்களிடம் அனபபினாா்ககள. ஆ்னாால், இயல்பாககவ 
கல்வநஞ்ச்களானா யூதை்ககள கமலும் சந்கதைகம் வகாகளளத் வதைாடங்கினாா்ககள. 

முனாாபிக்ுகளின் தைலலவ் அபதுல்லாஹ் இபனஉலப, லகபரிலுகளள யூதை்களக்ு “முஹம்மது 
உங்கலளத் தைாக்கப கபாவதைாகத் வதைரிகிறது. ஆ்னாால், நீங்ககள அவருக்ுப பயபபடக் கடாது. அவருடன் 
கச்ந்திருபகபாரின் எண்ணிக்லககயா மகவம் ுலறவ. தைவிர, அவ்களிடத்தில் தைுந்தை ஆ்யுதைங்களம் 
இல்லல” என்ற வசகதிலயி வசால்ல அனபபினாா். 

இிவசகதிலயக் ககட்டதும் யூதை்ககள சமாதைானா உடன்படக்லக வசகதுவகாகளள மறுத்துவிட்டனா். 
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 140. யூதை்ககள தைாக்க வருதைல்
 யூதை்களின் தைலலவ்ககள மதீனாாலவத் தைாக்ுவதைற்காக கத்பான் ககாத்திரத்தினாலரயும் தைங்களடன் 
கச்த்துக் வகாண்டா்ககள. 

தைாக்ுதைலுக்ு ஆ்ரம்பம், அல்கபா என்னம் கமகிசல் நிலத்தில் வபருமானாா் அவ்களின் பால் 
கறக்ும் ஒட்டகங்ககள கமகந்து வகாண்டருந்தைனா. ற்ல் அங்கக கபாக இருபது ஒட்டகங்கலளக் லகபபற்றி, 
கமகத்துக் வகாண்டருந்தை ப்னகிபார ககாத்திரத்லதைி கச்ந்தைவலரக் வகான்று விட்டகதைாடு, அவருலடய 
மலனாவிலயயும் ற்லறபபடுத்தி விட்டனா். 

முஸ லம்களில் அம்பு எகதுவதில் திறலமசாலயானா ஸ லமா இபன அமறுக்ுி வசகதி வதைரிந்தைது. 
உடகனா அவ் கத்பான் கட்டத்தைாலரப பின்வதைாட்ந்து வசன்றா். அவ்ககளா அருகில் இருந்தை ுலகயில் 
கபாக ஒளிந்து வகாண்டா்ககள. லலமா ுலகயின் அருகில் வசன்று அவ்களின்மீது அம்புகலள விடுத்தைா். 
கட்டத்தினா் ஒட்டகங்கலள விட்டு ஓடவிட்டா்ககள. 

உடகனா லலமா வபருமானாா் அவ்களிடம் வந்து விவரத்லதைக் கறி, தைம்கமாடு நறு கப்கலள 
அனபபுவதைாயிருந்தைால், அவ்ககள அலனாவலரயும் ற்லறபபடுத்திக் வகாண்டு வருவதைாகக் கறினாா். 

வபருமானாா் அவ்ககள, “பலகவ்ககள உம்மடம் அகபபடுவா்களானாால், நீ் இரக்கத்துடன் நடந்து 
வகாகளளம்” என்று உத்தைரவிட்டா்ககள. 

இந்தை நிகழ்ிற் நடந்து மூன்று நாட்களக்ுப பிறு, லகப்ி சண்லட வதைாடங்கியது. 

யூதை்களம், கத்பான் கட்டத்தைாரும் மதீனாாலவத் தைாக்கத் தையாராகி விட்டா்ககள என்ற உறுதியானா 
வசகதி வபருமானாா் அவ்களக்ுக் கிலடத்தைது. 

அதைற்ு அறிுறியாக, கத்பான் கட்டத்தைா் ஒட்டகங்கலளக் வகாகளலள அடத்தைா்ககள. அவ்கலள 
முறியடபபதைற்காகப வபருமானாா் அவ்ககள லகபலரத் தைாக்க எண்ணம் வகாண்டா்ககள. 

லகப்ி சண்லடயானாது அதைற்ு முன் நிகழ்ந்தை இதைர சண்லடகளினின்றும் மாறுபட்டதைாும். 

லகப் மீது பலடவயடுக்கப வபருமானாா் அவ்ககள எண்ணிய கபாது, “ஆ்ண்டவனக்காகி சண்லட 
வசகய விருபபம் உகளளவ்ககள மட்டுகம நம்முடன் கச்ந்து வாருங்ககள” எனா பகிரங்கமாக உத்தைர 
விட்டா்ககள. 
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 141. யூதை்கலளத் தைாக்கப புறபபடுதைல்
 ஹிஜர ஏழ்ாவது ஆ்ண்டு, கத்பான் கட்டத்தினாலரயும் யூதை்கலளயும் முறியடபபதைற்காகப 
வபருமானாா் அவ்ககள மதீனாாலவ விட்டுப புறபபட்டா்ககள. 

அவ்களலடய பிராட்டயா்களில் உம்முலமா அவ்ககள மட்டும் உடன் வசன்றா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்களடன் வசன்ற பலடகளின் எண்ணிக்லக ஆ்யிரத்து அறுநறு. அவற்றில் 
இருநறு ுதிலரபபலடயும் மீதி காலாட்பலடயுமாயிருந்தைனா. 

நலடவபற்ற சண்லடகளில் ற்றிய வகாடகலளகய வகாண்டு கபாவது வழ்க்கம். இபவபாழுது 
மூன்று வபரிய வகாடககள வகாண்டு வசல்லபபட்டனா. 

பலட புறபபட்டுி வசல்லும்கபாது, பிரபலமானா அரபுக்கவிஞ் ஒருவ் அரபுப பாடலலப பாட 
பலடயினாருக்ு உற்சாகமூட்டனாா். 

“அல்லாஹ்கவ! நீ வழிகாட்டா விட்டால், நாங்ககள ஒரு கபாதும் கந்வழிலய அலடந்திருக்க 
மாட்கடாம். 

கநான்பு லவத்திருக்கவம் மாட்கடாம். 

தைருமம் வசகதிருக்கவம் மாட்கடாம். 

வதைாழுது இருக்க மாட்கடாம். 

நாங்ககள உனாக்ு அ்பபணமாகிகறாம். 

எங்களலடய வணக்கத்தில் ஏற்படும் ுலறகலள வபாறுத்து அருகளக. 

எங்களக்ு அலமதிலயக் வகாடுத்து அருகளக. 

உதைவிக்காக நாங்ககள அலழ்க்கபபட்டால், நாங்ககள கச்ந்து வகாகளகவாம். 

நியாயமற்ற காரியங்களக்ு எங்கலள யாகரனம் அலழ்த்தைால் நாங்ககள அலதை மறுபகபாம். 

நாங்ககள சண்லட வசகவதைாயிருந்தைால், எங்களலடய கால்ககள நிலலத்து நிற்ுமாறு அருகள 
புரிவாயாக. 

உன்னலடய கருலணலய விட்டு நாங்ககள விலகி இருக்க மாட்கடாம்” 
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கமற்காண்ம் பாடலலப பாடக் வகாண்டு புறபபட்டுி வசன்றுா்ககள. 

கபாும் வழியில் அவ்ககள வபரிய லமதைானாத்லதை அலடந்தைா்ககள. 

கதைாழ்்ககள “அல்லாஹூ அக்ப், அல்லாஹ அக்ப்” என்று வபரு முழ்க்கம் வசகது வகாண்டு 
சண்லடக்ுக் கிளம்பினாா்ககள. 

அலதைக் கவனித்தை வபருமானாா் அவ்ககள, “வமதுவாகி வசால்லுங்ககள. ஏவனானில், உங்களிலருந்து 
வதைாலலவில் இருக்ும் ஒருவலனாகயா, அல்லது காதுககளாதை ஒருவலனாகயா நீங்ககள அலழ்க்கவில்லல. 
நீங்ககள யாலரக் கபபிடுகிி்ககளா அவன் உங்களக்ு வநருக்கமாககவ இருக்கிறான்,” என்று 
அறிவறுத்தினாா்ககள. 
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 142. உதைவி வசகயப வபண்ககள வருலக
 இந்தைி சண்லடயில் கலந்து வகாகளள, முஸ லம் வபண்ககள தைாங்களாககவ வந்திருந்தைா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள அலதை அறிந்தைதும், அவ்களிடம் “நீங்ககள யாருடன், எவருலடய 
உத்தைரவின்கபரில் வந்தீ்ககள?” எனா ககாபக் ுரலல் ககட்டா்ககள. 

அந்தைப வபண்ககள எல்கலாரும், “ஆ்ண்டவனலடய தூதை் அவ்ககள! நல் நற்று ஏதைாவது 
சம்பாதித்து, இந்தைி சண்லடயில் உதைவி புரியலாம் என்றுதைான் நாங்ககள வந்கதைாம். காயம் 
அலடந்தைவ்களக்ுத் கதைலவயானா மருந்துககள எங்களிடம் உகளளனா அலதைத் தைவிர, சண்லடயில் அம்புககள 
எடுத்துக் வகாடுபகபாம்” என்று வசான்னாா்ககள. 

முன்பு நிகழ்ந்தை சண்லடகளில் காயம் பட்டவ்களக்ுப வபண்ககள ற்கிிலச வசகவதும், தைாகம் 
கமலட்டவ்களக்ுத் தைண்ணி வழ்ங்ுவதுகம வழ்க்கமாயிருந்தைது. ஆ்னாால், சண்லட வசககிறவ்களக்ு 
அம்பு எடுத்துக் வகாடுபபது பற்றி இந்தைி சண்லடயில் மட்டும் வழ்க்கமாயிற்று. 
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 143. யூதை்களின் கதைால்வி
 முஸ லம் பலடககள வசல்லும் வழியில், ரஜீஅ என்னம் இடத்தில், தைங்ககள வபாருகளகலளயும் 
கடாரங்கலளயும் வபண்கலளயும் இறக்கி விட்டனா். 

அந்தை இடமானாது, கத்பான் கட்டத்தைா் இருக்ும் இடத்துக்ும் லகபருக்ும் மத்தியில் இருந்தைது. 

பலடககள எல்லாம் லகபலர கநாக்கிப புறபபட்டுி வசன்றனா. 

அலதை அறிந்தை கத்பான் கட்டத்தைா் ஆ்யுதைங்ககள தைாங்கி, லகபலர கநாக்கிப புறபபட்டாககள. ஆ்னாால், 
ற்றிது தூரம் வசன்றதும், தைங்ககள வடுககள எல்லாம் பாதுகாபபற்று இருபபலதைக் கருதி, உடகனா பின்வாங்கி 
ஊகருக்ுத் திரும்பி விட்டா்ககள. 

லகபரில் ஆ்று ககாட்லடககள இருந்தைனா. அவற்றில் இருபதினாாயிரம் கபா் வர்ககள 
லவக்கபபட்டருந்தைனா். அந்தைக் ககாட்லடகளில் மகவம் உறுதியும் பாதுகாபபும் உகளளது அல்கமூஸ  
என்னம் ககாட்லடகய ஆ்ும். 

அரபு நாட்டல் திறலமயானா வர் ம்ஹப என்பவ் அந்தைக் ககாட்லடக்ுத் தைளபதியாக இருந்தைா். 

முஸ லம் பலட, லகபருக்ு அருகிலுகளள லஹ்பா என்னம் இடத்லதை அலடந்தைது. மாலல கநரம் 
ஆ்கிவிட்ட படயால், அங்கககய வதைாழுதைா்ககள. 

பிறு அவ்விடத்லதை விட்டு புறபபட்டுக் லகபலர வநருங்கியதும் இரவ கநரமாகிவிட்டது. 
லகபரிலுகளள கட்டடங்ககள யாவம் இருளில் பலடயின் பா்லவக்ு நன்ு புலபபட்டனா. 

முன்கனாறிி வசல்லாமல், அவ்விடத்திகலகய நின்று வகாகளளமாறு வபருமானாா் அவ்ககள 
பலடக்ுக் கட்டலள இட்டா்ககள. 

அதைன்பின், “ஆ்ண்டவகனா, நாங்ககள இந்தை நகரத்தினலடயவம், நகரவாற்களலடயவம், இன்னம் 
இந்தை நகரத்திலுகளள வபாருகளகளலடயவம் நன்லமலயகய உன்னிடத்தில் கவண்டுகிகறாம். இன்னம், 
இலவ எல்லாவற்றின் தீங்லக வில; உன்னிடத்தில் பாதுகாபபுத் கதைடுகிகறாம்” எனா வபருமானா, அவ்ககள 
கவண்டுதைல் வசகதைா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள ஒவ்வவாரு ஊகருக்ுகள நுலழ்யும் முன் இவ்வாறு பிரா்த்தைலனா வசகவது 
வழ்க்கமாயிருந்தைது. 

இரவ கநரத்தில் வபருமானாா், அவ்ககள பலகவ்கலளத் தைாக்ுவது இல்லல; ஆ்தைலால், அன்று 
இரவ அங்கக தைங்கிவிட்டுக் காலலயில் லகபருக்ுகள நுலழ்ந்தைா்ககள. 

யூதை்ககள தைங்ககள ுடும்பத்தினாலர பாதுகாபபானா ஒரு ககாட்லடயிலும், தைானியங்கலளயும், 
சண்லடக்ு கவண்டய தைளவாடங்கலளயும் ஒரு ககாட்லடயிலும், பலடகலள இரண்டு ககாட்லடகளிலும் 
லவத்திருந்தைா்ககள. 
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அதிகாலலயில், யூதை்களின் ககாட்லடகலளத் தைாக்கினாா்ககள. அவ்களலடய ககாட்லடக்ுகள 
ஒவ்வவான்றாக முஸ லம்ககள வசமாயினா. இருபது நாட்ககள மக உக்கிரமாக முற்றுலகயிட்டதின் பின்னா் 
வவற்றி வபற முடந்தைது. 

யூதை்ககள உறுதியானா ககாட்லடக்ுகள இருபதினாாயிரம் வர்ககள இருந்தும் அவ்ககள 
கதைாற்றுவிட்டனா். அதைற்ுக் காரணம் என்னா என்பது கககளவி. 

தைாங்ககள ககாட்லடக்ுகள இருபபதைால், முஸ லம்களால் தைங்கலள எதுவம் வசகய இயலாது எனா 
முந்தை நம்பிக்லக வகாண்டருந்தைா்ககள யூதை்ககள. 

முஸ லம்களின் தி்ட்த் தைாக்ுதைலாலும், ககாட்லடக்ுகள இருந்து வகாண்கட சண்லடயிட 
கவண்டயிருந்தைதைாலும், தைண்ணீ் தைட்டுபபட்டாலும் யூதை்ககள திண்டாட கவண்டயதைாயிற்று. 

கத்பான் கட்டத்தைாரின் வவளி உதைவி எதி்பா்த்தைபட அவ்களக்ுக் கிலடக்கவில்லல. 

யூதை்களிலடகயயும் ஒற்றுலம நிலவவில்லல. தைங்ககள ஆ்ட்கலளகய காட்டக் வகாடுக்க அவ்ககள 
தையங்கவில்லல. 

இந்தைி சண்லடயில் யூதை்ககள வதைாண்ண்ற்று மூன்று கப்களம் முஸ லம்ககள பதிலனாந்து கப்களம் 
உயி் துறந்தைனா். 

இந்தைி சண்லடயில், ஆ்யுதைங்களம், ஆ்பரணங்களம் கால்நலடகளம், கதைாட்டங்களம், நிலங்களம் 
முஸ லம்களக்ு ஏராளமாகக் கிலடத்தைனா. 

முஸ லம்ககள அலடந்தை வவற்றிக்ுபபின், “நாட்லடத் தைங்களிடகம விட்டு விடுமாறும், 
ஆ்ண்டுகதைாறும் விலளவபாருகளகளில் பாதிலயத் தைந்து விடுவதைாகவம்” வபருமானாா் அவ்களிடம் வந்து 
யூதை்ககள கவண்டக் வகாண்டனா். அவ்களம் அதைற்ுி சம்மதித்தைா்ககள. 
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 144. பலகலம நீங்கத் திருமணம்
 லகப் சண்லடயின்கபாது, பல் ற்லறபபடுத்தைப பட்டனா். அவ்களில் ஸ பிகயா என்னம் 
வபண்ண்ம் ஒருவ். அவ் லகபரில் வாழ்ந்தை யூதை்களின் தைலலவரின் மககள. அவருலடய கணவகரா 
ப்னநல் கட்டத்தைாரின் தைலலவ். 

சண்லடயில் தைந்லதைலயயும், கணவலரயும் இழ்ந்து ற்லறபபட்ட அந்தைப வபண்லண, வபருமானாா் 
அவ்ககள விடுவித்து, ஆ்தைரவற்ற நிலலயில் இருந்தை அவலரத் திருமணம் வசகது வகாண்டா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள அவலர திருமணம் வசகது வகாண்டதைற்ுக் காரணம் என்னா? 

உய் ுடும்பத்தில் பிறந்தை அந்தைப வபண் தைன் தைந்லதைலயயும், கணவலரயும் இழ்ந்து ஆ்தைரவற்ற 
நிலலயில் இருந்தைா் மற்றும், 

யூதை்ககளா, முஸ லம்களிடம் கடும் பலகலம வகாண்டருந்தைனா். இந்தைத் திருமணத்தைால், 
அவ்களலடய விகராதை மனாபபான்லம நீங்ும் என்று வபருமானாா் அவ்ககள கருதினாா்ககள. 
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 145. விருந்தில் விஷம்
 லகபரின் சண்லட முடந்தைதும், அங்ுகளள நிலலலமகலளி சீ்படுத்தி, ஒழுங்ு வசகய, 
வபருமானாா் அவ்ககள ற்லநாட்ககள அங்கக தைங்கினாா்ககள. 

நாயகம் அவ்ககள, யூதை்களக்ு அலமதிலய ஏற்படுத்திக் வகாடுத்து, அவ்களடன் 
சமாதைானாமாயிருந்தும், யூதை்களின் வதைால்லல நீங்கியபாடல்லல. 

வபருமானாா் அவ்ககள லகபரில் தைங்கி இருந்தைகபாது ஒரு யூதைப வபண் வபருமானாா் அவ்கலளயும்,
அவ்களலடய கதைாழ்்ககள ற்லலரயும் விருந்துக்ு அலழ்த்தைா். 

வபருமானாா் அவ்களம் சம்மதித்து அவகள வட்டுக்ுி சாபபிடி வசன்றா்ககள. 

இலறிற்யில் நஞ்ச கலந்து வபருமானாா் அவ்களக்ும், மற்றவ்களக்ும் உணவ பலடத்தைாகள. 

வபருமானாா் அவ்ககள ஒரு இலறிற்த் துண்லட எடுத்து வாயில் லவத்தைதுகம, நஞ்ச கலந்துகளளலதை 
அறிந்து, அலதைத் துபபி விட்டா்ககள. உடன் இருந்தை கதைாழ்் பிஷரு அந்தை இலறிற்லய உண்டு உயி் 
துறந்தைா். 

வபருமானாா் அவ்ககள, அந்தைப வபண்லண அலழ்த்து விசாரித்தைா்ககள. 

அந்தைப வபண், “தைாங்ககள உண்லமயில் நபி தைானாா என்பலதைி கசாதித்துப பா்பபதைற்காககவ, 
நஞ்லசக் கலக்க ஏற்பாடு வசககதைாம். தைாங்ககள உண்லமயில் நபியாக இருந்தைால், இந்தை விஷம் தைங்கலள 
ஒன்றும் வசகயாது. அவ்வாறு இல்லாமல், தைாங்ககள மற்ற அரச்கலளப கபான்று ஓ் அரசராக இருந்தைால் 
இந்தை விஷம் தைங்கலளக் வகான்று விடும். அதைனாால், தைங்களிடமருந்து விடுதைலல கிலடக்ும்” எனா 
உண்லமலயக் கறினாாகள. தைங்கலளக் வகால்ல முயன்றதைற்காக நாயகம் அவ்ககள அவளக்ு தைண்டலனா 
எதுவம் வகாடுக்கவில்லல. 
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 146. பலகவ்ககள வபரும்பாலும் அழிந்தைனா்
 லகப் பிரகதைசம் தைங்களலடய கட்டபபாட்டன் ்ழ் வந்தைதும், அலதை இரண்டு பங்காக்கி, ஒரு 
பங்லகப வபாது நிதிக்ு ஒதுக்கி, அதைாவது விருந்தினா், தூதை்களலடய வசலவக்காக ஏற்படுத்தி லவத்தைனா். 

மற்வறாரு பங்ு, கபாரில் கலந்து வகாண்ட யுத்தை வர்ககள அலனாவருக்ும் சமமாகப பங்கிட்டுக் 
வகாடுக்கப பட்டது. 

வதைாசாரபபட வபருமானாா் அவ்களக்ும் பங்ு கிலடத்தைது. லகபரின் வவற்றிக்ுபபின், முஸ லம்
அரற்யல் நிலலலமயில் ஒரு புதுமல்ிற் கதைான்றியது. 

இஸ லாத்துக்ு முக்கியமாகப பலகவ்ககள இருவலகயாக இருந்தைனா். அவ்ககள ுலறஷிகளம், 
யூதை்களம் ஆ்வா்ககள. 

கிறிஸ துவ்ககள அகரபியாவில் இருந்தை கபாதிலும், அவ்களக்ுப கபாதிய வலலமகயா 
வசல்வாக்ககா இல்லல. 

ுலறஷிகளம் யூதை்களம் வகாகளலக கவறுபாடு உலடயவ்களானாாலும், இஸ லாத்லதைத் 
தைாக்ுவதைற்ு மட்டும் அவ்ககள ஒன்று கச்ந்து வகாகளவா்ககள. 

லகபரின் வவற்றிக்ுப பின், யூதை்களின் வலலம அடகயாடுுன்றிவிட்டது. வபாருளாதைாரத்திலும் 
அவ்ககள நிலல சரிந்து விட்டது. 

அதைன்பின் ுலறஷிககள மட்டுகம எஞ்ற் இருந்தைா்ககள. இதுகாறும் பலகவ்ககள அதிகமாக 
இருந்தைலமயால், மதை சம்பந்தைமானா அறிவலரகலளப கபாதிபபதைற்ு முழு கநரமும் வசலவிட வாகபபு 
இல்லாமல் கபாகவிட்டது. 

யூதை்களின் முறியடபபு, ஹலதைபிகயா உடன்படக்லக இவற்றால் மா்க்கப கபாதைலனா வசகவதைற்ு 
வாகபபும் வசதியும் உண்டாயிற்று. 

வபருமானாா் அவ்ககள கதைாழ்்களடன் லகபரிவிருந்து வாதியுல்ுரா என்னம் பகளளத்தைாக்லக 
கநாக்கிி வசன்றா்ககள. ஆ்னாால் சண்லட வசகய கவண்டும் என்ற கநாக்கத்கதைாடு அவ்ககள அங்கக 
வசல்லவில்லல 

அங்கக யூதை்ககள கட்டமாக வாழ்ந்து வகாண்டருந்தைா்ககள. அவ்ககள ஏற்கனாகவ தையாராக 
இருந்தைதைால், முஸ லம்கலள கநாக்கி அம்புகலள எகய ஆ்ரம்பித்தைா்ககள. அதிலருந்து சண்லட 
வதைாடங்கியது. ற்றிது கநரத்தில் யூதை்ககள பணிந்து விட்டனா். 

லகப் யூதை்ககள வசகது வகாண்ட உடன்படக்லகயின் நிபந்தைலனாகலள அவ்களம் ஏற்றுக் 
வகாண்டா்ககள. 
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 147. மக்காவில் கண் வகாகளளாக் காட்ற்
 ஹுலதைபிகயா உடன்படக்லக ஏற்பட்டு ஒரு வருடம் ஆ்கி இருந்தைது. அதைன்பட, இவ்வருடம், ஹிஜர
ஏழ்ாம் ஆ்ண்டு ஹஜலஜ நிலறகவற்ற வபருமானாா் அவ்ககள விரும்பினாா்ககள. 

உடன்படக்லகயின்கபாது, வபருமானாாருடன் வசன்றவ்ககள எல்கலாரும் வரகவண்டும் எனா 
அறிவிக்கபபட்டது. 

அதைன்பட எல்கலாரும் வபருமானாா் அவ்களடன் 2000 முஸ லம்ககள வசன்றா்ககள. 

உடன்படக்லகயின் நிபந்தைலனாபபட ஆ்யுதைங்கலள எடுத்துி வசல்லக் கடாது. ஆ்லகயால், 
மக்காவக்ு எட்டு லமல் முன்னாதைாக ம்ருஸ  ஸ ஹ்ரான் அருகக ஒரு பகளளத்தைாக்கில், ஆ்யுதைங்கலள எல்லாம்
லவத்து, அவற்லறக் காவல்புரிய ற்ல வர்கலள நியமத்துவிட்டு, மற்றவ்ககள மக்காவக்ுி வசன்றா்ககள. 

புனிதை யாத்திலரலய (உம்ரா) நிலறகவற்ற வபருமானாா் அவ்ககள தைங்ககள கட்டத்தைாருடன் வந்து 
வகாண்டருக்கிறா்ககள. என்பலதை அறிந்தைதும் ுலறஷிககள மனாம் வபாறாதைவ்களாக, மக்கா நகலரக் கால 
வசகது விட்டு, அருகக உகளள ுன்றுகளிலும், இதைர புதிகளிலும் கபாகத்தைங்கி, நலடவபறபகபாும் 
சடங்ுகலள கவனித்துக் வகாண்டருந்தைா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள ஒட்டகத்தில் கம்ீறரமாக அம்ந்து வநருங்கிய கதைாழ்்ககள முன்னம் பின்னம் 
சூழ்ந்து வர, மக்காவக்ு வருலக புரிந்தைா்ககள. இதைர யாத்திரிக்ககள ஒட்டகங்களிலும், நடந்தும் வதைாட்ந்து 
வரலானாா்ககள. 

ஏழு ஆ்ண்டுகளக்ுப பின், இபவபாழுதுதைான் மக்கா திருநகலரயும் கஃபாலவயும் வபருமானாா் 
அவ்ககள கண்டா்ககள. அந்தைக் காட்ற்யில் அவ்களலடய உகளளமும், உடலும் மகிழ்ிற்யால் பூரித்துப 
கபாயினா. 

வபருமானாா் அவ்ககள கஃபாலவி சற்றிவந்து, 'உம்ரா'வின் சடங்ுகலளி வசவ்வகனா 
நிலறகவற்றினாா்ககள. 

மதீனாா பகளளிவாசலல் வதைாழுலகலய நடத்துவது கபால், மக்காவிலும் வபருமானாா் அவ்ககள 
வதைாழுலகலய நடத்தி லவத்தைா்ககள. 

மக்கா வாற்ககள, இவற்லறவயல்லாம் கண்டு வியபபு கமலட்டு, பிரமத்து விட்டா்ககள. 

ுலறஷிகளக்ுி சலுலக காட்ட, அவ்கலளத் தைங்ககளாடு இலயயும்பட வசகவதைற்காக, அபபாஸ  
அவ்களின் லமத்துணி லமமுனாா நாிற்யாலரப வபருமானாா் அவ்ககள. திருமணம் வசகது வகாண்டா்ககள.
அதைனாால் மக்காப பிரமுக்ககள பல் வபருமானாா் அவ்கலளப பின்பற்ற முன் வந்தைா்ககள, 

வபருமானாா் அவ்களம், ஏலனாகயாரும் மக்காவக்ு வந்து மூன்று நாட்ககள ஆ்கிவிட்டனா. எனாகவ, 
நிபந்தைலனாபபட, வந்தைவ்ககள திரும்பிப கபாகவிட கவண்டும் எனா வபருமானாா் அவ்களிட்ம் ுலறஷிககள
சா்பாக ஸ லஹல், ஹ-லவதிப ஆ்கியவ்ககள வந்து வசான்னாா்ககள. 
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அன்று இரகவ, வபருமானாா் அவ்ககள தைங்கலளி சா்ந்தைவ்ககள அலனாவலரயும் அலழ்த்துக் 
வகாண்டு, மக்காலவ விட்டுப புறபபட்டா்ககள. 
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 148. வவற்றியும் இழ்பபும்
 கராமாபுரிி சக்கரவ்த்தியினா புஸ ரா மாநிலத்தின் ஆ்ளநராக இருந்தை ஷ்ஜல் கிறிஸ துவ மதைத்லதைி 
கச்ந்தைவ். அவருக்ு வபருமானாா் அவ்ககள ஹாரிதுபன உலம் என்னம் தூதை் மூலம் கடதைம் 
அனபபினாா்ககள. 

தூதை் ஹாரிலதை ஷ்ஜீல் வகான்று விட்டா். தூது வசன்றவலரக் வகால்வது கடுலமயானா ுற்றம். 
ஆ்லகயால், அவலரத் தைண்டபபதைற்காகப வபருமானாா் அவ்ககள மூவாயிரம் கப் வகாண்ட பலட ஒன்லற 
அனபபி லவத்தைா்ககள. 

அந்தைப பலடக்ு முதைலல் ஸ லக்துபன ஹாரிதைா அவ்கலளத் தைளபதியாக நியமத்தைா்ககள. “கபாரில்
அவ் உயி் துறந்தைால், ஜஃப் தைளபதியாக இருக்க கவண்டும், என்றும், அவரும் வர மரணம் அலடந்தைால் 
அபதுல்லாஹ் இபன ரவாஹா தைளபதியாக ஆ்க கவண்டும் என்றும், அவரும் கபா்க்களத்தில் மாண்டு 
கபானாால், பின்னா் தைங்களக்ுகளகள ஒருவலரத் தைளபதியாகத் கதை்ந்து எடுத்துக் வகாகளளலாம்” என்றும் 
கட்டலளயிட்டு வபருமானாா் அவ்ககள ற்றிது தூரம் வலர வசன்று பலடலய அனபபி லவத்தைா்ககள, 

பலட மதீனாாலவ விட்டுப புறபபட்ட வசகதிலய அறிந்தை ஷ்ஜீல், வபரிய அளவில் பலடலயத் 
திரட்ட லவத்திருந்தைா். 

இரண்டு பலடகளம்  ‘முதைா' என்னம் இடத்தில் லகக் கலந்தைனா. முஸ லம் பலட அளவில் 
ற்றிதைானாாலும் ஆ்கவசத்துடன் கபாரிட்டது. 

லலது, (ரல-அன்ஹீம்) அபதுல்லாஹ், ஜஃப் ஆ்கிய மூன்று தைளபதிகளம் ஒருவ்பின் ஒருவராக 
கபா்க் களத்தில் வர மரணம் அலடந்தைா்ககள. 

அதைன் பின்னா், பலடயினா் ஆ்கலாற்த்து ஹல்ரத் காலதுபன வலலதைத் தைளபதியாகத் 
கதை்ந்வதைடுத்தைனா். 

பல புதிகளில் பிரிந்து, கபாரிட்டுக் வகாண்டருந்தை பலடயினாலர காலது ஒன்று திரட்ட வரமாகப 
கபாரிட்டா். 

கபா்க்களத்திலருந்து வசகதி வருமுன்கனா, வபருமானாா் அவ்ககள நிகழ்ிற்கலள அறிந்து 
மதீனாாவில் உகளகளாருக்ு அறிவித்தைா்ககள. 

பலகவ்களின் பலட பலகமா பன்மடங்ு வபரிது, ஆ்லகயால் முஸ லம் பலடக்ு கமலும் இழ்பபு 
உண்டாும் என்று கருதி, பலகவ்கலளப பின்வதைாடராமல் மதீனாாவக்ுத் திரும்பி வந்து விட்டா்ககள. 

இபகபாரில், முஸ லம்களக்ு வவற்றி கிலடத்தை கபாதிலும், வவற்றியினாால் பலன் எதுவம் 
கிட்டவில்லல. 

பலடககள திரும்பி வந்தைதும், ஒருபக்கம் மகிழ்ிற்யும் ஒருபக்கம் துன்பமாகவம் இருந்தைது. 
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இளம் வயதினாரானா ஜஃபரின் மலனாவியின் துக்கத்லதையும், அவ்களலடய ஆ்ண் ுழ்ந்லதைலயக் 
லகயில் எடுக்ும் கபாது உண்டாும் துன்பத்லதையும், வபருமானாா் அவ்களால் தைாள முடயவில்லல. 

அகதைகபால் லலதின் வபண் ுழ்ந்லதைலயப பா்த்தைவடன் வபருமானாா் அவ்ககள அளவற்ற துயரம் 
அலடந்தைா்ககள. 
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 149. உடன்படக்லகக்ு உடன்படாதைவ்ககள
 முஸ லம்களம் ுலறஷிகளம் வசகது வகாண்ட ஹீலதைபிகயா உடன்படக்லகயின்பட, தைங்களக்ு 
விருபபமானாவ்களடன் கட்டு உடன்படக்லக வசகது வகாகளள உரிலம உண்டு என்ற நிபந்தைலனா 
இருந்தைது. அலதை அனசரித்து ுலாஅ என்னம் கட்டத்தைா் முஸ லம்களடன் கட்டு உடன்படக்லக வசகது 
வகாண்டு, முஸ லம்களாகி விட்டனா். அகதைகபால், ப்னபக்க் என்னம் கட்டத்தைா் ுலறஷிகளடன் நட்பு 
உடன்படக்லக வசகது வகாண்டனா். 

இந்தை இரு கட்டத்தைாருக்ும் மத்தியில் வவு காலமாககவ பலகலம இருந்து வந்தைது. ப்னபக்க் 
கட்டத்தைா் ுலாஅ கட்டத்தைாலர நசக்கி விடகவண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் அவ்கலளத் தைாக்கினாா்ககள.
ுலறஷிகளம் உடன்படக்லகலயப புறக்கணித்து, அவ்களக்ு மலறமுகமாக உதைவி புரிந்து வந்தைா்ககள. 
இக்ரிமா, லுலஹல், லபவான் ஆ்கிய ுலறஷித் தைலலவ்ககள மாறுகவடம் பூண்டு, ப்னபக்க் 
கட்டத்தைாருடன் கச்ந்து சண்லட வசகதைனா். 

ுலாஅ கட்டத்தைாரில் ற்ல் கஃபாவில் தைஞ்சம் அலடந்தைா்ககள. ஏவனான்றால், கஃபாவின் 
எல்லலக்ுகள சண்லட சிசரவ வசகவதும், வகாலல வசகவதும் கடாது. ஒருவ் எவ்வளவ வபரிய 
ுற்றத்லதைி வசகதிருந்தைாலும் கஃபாவக்ுகள தைஞ்சம் புுந்துவிட்டால், அவலர ஒன்றும் வசகயக்கடாது 
என்பது புனிதை சம்பிரதைாயம். 

ஆ்னாால் இந்தைி சம்பிரதைாயத்லதையும் வபாருட்படுத்தைாமல், பனபக்க் கட்டத்தைா், ுலாஅ 
கட்டத்தைாரில் பலலர புனிதை தைலத்திகலகய வவட்டக் வகான்றுவிட்டனா். ுலறஷிககள அலதைத் தைடுக்காமல் 
பா்த்துக் வகாண்டருந்தைா்ககள. 

ுலாஅ கட்டத்தைாரில் நாற்பது கப் ஒட்டகங்களில் ஏறி, மதீனாாவக்ுி வசன்று, வபருமானாா் 
அவ்களிடம் மக்காவில் நடந்தைவற்லற முலறயிட்டு, தைங்களக்ு உதைவி புரியுமாறு கவண்டக் வகாண்டனா். 

வபருமானாா் அவ்ககள ற்ல நிபந்தைலனாகலளத் கறி, ஒரு தூதைலர ுலறஷிகளிடம் அனபபினாா்ககள. 

சண்லட வசகயாமகலகய சமாதைானா முலறயில் அலதைத் தீ்க்கக் கருதினாா்ககள வபருமானாா் 
அவ்ககள. 

ுலறஷிககள, வபருமானாா் கறி அனபபிய நிபந்தைலனாகலள ஏற்க மறுத்து விட்டனா். ஆ்னாால், 
ஹுலதைபிகயா உடன் படக்லகலய நிராகரிபபலதை மட்டும் ஒபபுக் வகாகளளவதைாகி வசான்னாா்ககள. 

தூதை் மதீனாாவக்ுத் திரும்பி விட்டா். 
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 150. பலகவரின் தூதைருக்ு அவமரியாலதை
 முஸ லம் தூதை் மதீனாாவக்ுத் திரும்பிி வசன்றதும் ுலறஷிககள, தைங்ககள தைவலற எண்ணி 
வருத்தைபபட்டா்ககள. 

தைலலவ்ககள கட ஆ்கலாற்த்தைா்ககள, ஹுலதைபிகயா உடன் படக்லக லயப புதுபபிபபகதை நல்லது 
எனாத் தீ்மானித்து, அதைற்காகப வபருமானாா் அவ்களிடம் அபூலுபயாலனாத் தூது அனபபினாா்ககள. 

அபூலுபயான் மதீனாா வசன்றதும் முதைலல், தைம் புதைல்வியும் வபருமானாா் அவ்களின் 
மலனாவியுமானா உம்மு ஹபிபா நாிற்யா் வட்டுக்ு வசன்றா். அவகரா தைம் தைந்லதைலய பிரியத்கதைாடு 
வரகவற்கவில்லல. தைவிர, அவ் உட்காரபகபானா கம்பளத்லதை எடுத்து மடத்து லவத்து விட்டா். 

தைம் புதைல்வியின் இந்தைப கபாக்லகக் கண்டு வியபபலடந்து, “என்னாருலம மககள! இந்தைக் 
கம்பளத்தில் என்லனா உட்கார விடாமல், அலதை எடுத்து, மடத்து லவத்து விட்டாகய, ஏன்?” என்று ககட்டா்
அபூலுபயான். 

அதைற்ு, “இது நபிககள வபருமானாா் அவ்ககள அமரும் கம்பளம். புனிதைமானா அந்தைக் கம்பளத்தில் 
உம்லமப கபான்ற ற்லல வணக்கத்தைா் உட்காரக் கடாது. அதைனாாகலகய அலதை எடுத்து மடத்து லவத்கதைன்”
என்றா் உம்மு ஹபிபா. 

அதைன்பின், அபூலுபயான் வபருமானாா் அவ்கலளக் காணி வசன்றா். அவ்ககளா அவலர 
வரகவற்கவம் இல்லல; முகம் வகாடுத்துப கபசவம் இல்லல. 

அடுத்து அபூக்க், உம், அல (ரல-அன்ஹும்) முதைலாகனாாரிடம் வசன்றா். அவ்ககளா அபூஸ -
பயாலனாப வபாருட்படுத்தைகவ இல்லல. 

ஏமாற்றம் அலடந்தை அபூலுபயான் மதீனாா பகளளி வாசலுக்ுி வசன்று, “நாங்ககள 
முஸ லம்களடனம் மற்றவ்களடனம் சமாதைானாமாக வாழ் விரும்புகிகறாம். அதைற்ு அவ்ககள 
இணங்கவில்லல” எனா வவளிபபலடயாகக் கறினாா். 

பின்னா், அபூலுபயான் மக்காவக்ுி வசன்று நடந்தைவற்லற ுலறஷூகளிடம் விவரமாகக் 
கறினாா். 

அலதைக் ககட்டட் ுலறஷூற்ககள, அபூலுபயானிடம், “நீ் சமாதைானா உடன்பாடு வசகது வகாண்டு 
வரவம் இல்லல; அபபடயானாால், நாம் ஆ்றுதைல் அலடந்திருக்கலாம். அல்லது சண்லடக்கானா முடவம் 
வசகது வரவில்லல. அவ்வாறானாால், சண்லடக்காவது நாம் தையாராகலாம்” என்று கறி கலக்கத்கதைாடு 
இருந்தைனா். 
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 151. ுற்றமும் மன்னிபபும்
 உடன்படக்லகலய மீறி அநியாயம் வசகது வரும் மக்கா வாற்ககள மீது பலடவயடுபபலதைத் தைவிர 
கவறு வழியில்லல. 

முஸ லம்களக்ு நட்பாயுகளள மற்ற கட்டத்தைாருக்ும் பலடயில் கலந்து வகாகளளமாறு 
வபருமானாா் இரகற்யமாகி வசகதி அனபபினாா்ககள. 

ஆ்னாால், பலட எங்கக வசல்கிறது? எதைற்காகி வசல்கிறது? என்ற வசகதி எவருக்ும் வதைரியாது. 
மக்கா வாற்களக்ுத் வதைரியாமல் இருக்ும் வபாருட்டு, தைுந்தை ஏற்பாடுகலளப வபருமானாா் அவ்ககள 
வசகதிருந்தைா்ககள. 

இதைற்கிலடகய, ஹாதிப என்னம் முஸ லம், மக்காப பலடவயடுபபுக்காக ஏற்பாடாகிறது என்பலதை 
எபபடகயா வதைரிந்து வகாண்டா். உடகனா, இரகற்யமாக ுலறஷ’களக்ு ஒரு கடதைம் எழுதி, ஒரு வபண் 
மூலம் மக்காவக்ு அனபபி லவத்தைா். 

ஹாதிப கடதைம் அனபபிய வசகதி வபருமானாா் அவ்களக்ு இலறயருளால் அறிவிக்கபபட்டது. 

உடகனா வபருமானாா் அவ்ககள, அல அவ்கலள அனபபி, அந்தைப வபண்ணிடமருக்ும் 
கடதைத்லதைக் லகபற்றி வருமாறு கட்டலளயிட்டா்ககள. 

அந்தைப வபண்ணின் கந்தைலல் மலறத்து லவக்கபபட்டருந்தை கடதைத்லதைக் லகபபற்றிக் வகாண்டு 
வந்து வபருமானாா் அவ்ககள முன்கனா லவக்கபபட்டது. 

ஹாதிலப அலழ்த்து வபருமானாா் அவ்ககள விசாரித்தை கபாது, தைம் வநருங்கிய உறவினா்ககள எவ்விதை 
ஆ்தைரவம் இல்லாமல், மக்காவில் இருபபதைால், அவ்களக்ு ுலறஷூகளால் தீங்ு கநரி டாமல் 
இருபபதைற்காகக் ுலறஷூகளக்ு உதைவி வசகது விடகவண்டும் என்று கருதி, கடதைத்லதை அனபபியதைாகக் 
கறி, தைம் ுற்றத்லதை ஒபபுக் வகாண்டா். 

“உத்தைரவ வகாடுத்தைால், இந்தைப பாதைகனின் தைலலலயத் துண்டத்து விடுகவன்” எனா ஆ்கவசபபட்டா்
உம் அவ்ககள. 

ஹாதிப ஒரு முக்கியமானா முஸ லம் கதைாழ்். பத்ருப கபாரில் கலந்து வகாண்டவ். 

வபருமானாா் அவ்ககள, உம் அவ்களிடம், “கதைாழ்கர, பத்ருி சண்லடயில் ஈடுபட்டவ்ககள 
வசகயும் பாவங்கலள ஆ்ண்டவன் மன்னித்து விட்டான்” என்று கறி, ஹாதிலப மன்னித்து விட்டா்ககள. 
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 152. பலடதிரண்டு மக்காலவ வநருங்ுதைல்
 மக்காவக்ுப கபாும் வழியில், அரபிக் கட்டத்தைாரில் பல் வபருமானாா் அவ்களின் பலடகயாடு 
ஆ்ங்காங்கக கச்ந்து வகாண்டா்ககள, 

மக்காவக்ுி ற்றிது தூரத்தில் இருந்தை ம்ருஸ  லஹ்ரான் என்னம் இடத்தில், முஸ லம் பலடயினா் 
முகாம் இட்டனா். 

அந்தை இடத்துக்ு அருகில் இருந்தைகமட்டல், ஒவ்வவாருவரும் தைனித்தைனியாக, அடுபபு மூட்டி 
சலமயல் வசகயுமாறு வபருமானாா் அவ்ககள பலடயினாருக்ுக் கட்டலளயிட்டா்ககள. 

அவ்வாகற பலடவர்ககள பதினாாயிரம் அடுபபுகலள மூட்ட, சலமயல் வசகய முற்பட்டா்ககள. 
அதைனாால் அந்தை வட்டாரம் முழுவதும் ஒகர ஒளிமயமாக இருந்தைது. 

இதைனாால் முஸ லம்களின் - கண்டு கலங்கி, எதி்க்காமல் மக்காவக்ுகள ுலறஷூககள தைங்கலள 
விட்டு விடுவா்ககள. இரத்தைம் ற்ந்தைாமலருக்ும் என்பதைற்காககவ நாயகம் அவ்ககள இபபட ஒரு 
ஏற்பாட்லடி வசகதைா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்களின் ற்றிய தைந்லதை அபபாஸ  அவ்ககள முன்னாதைாக மக்காவிலருந்து புறபபட்டு 
வந்து வழியில் முஸ லம்களடன் கச்ந்து வகாண்டா்ககள. 

அதுவலர பலடவயடுபலப அறியாதை ுலறஷிககள தி்டவரனா கமட்டுபபுதி எங்ும் ஒகர 
வவளிிசமாக இருபபலதைக்கண்டு, வியபபும், திலகபபும் அலடந்தைனா். 

அவ்ககள மக்காவிலருந்து புறபபட்டு, முஸ லம் பலட தைங்கியிருக்ும் இடத்துக்ு அருகில் வந்து, 
கமட்டுப புதிலயக் க்ந்து கநாக்கினாா்ககள. வவுதூரம் வலர அங்கக வநருபபு எரிந்து 
வகாண்டருபபலதைக் கண்டு கலக்கம் அலடந்தைனா். 

“இவ்வளவ, அடுபபுகலளயும் ஏராளமானா பலடகலளயும் இதுவலர கண்டது இல்லலகய” எனா 
வியந்தைனா். 

இவ்வாறு அபூலுபயான் ுழு வசால்லக் வகாண்டருக்ும்கபாது, அந்தை இருட்டு கநரத்தில், 
அபூலுபயான் கபலரி வசால்லக் கபபிட்ட ுரல் ககட்டது. யா் தைம்லமக் கபபிட்டது எனா அவ் 
திரும்பிப பா்த்தைா். 

வபருமானாா் அவ்களின் ற்றிய தைந்லதையானா அபபாஸ  அவ்ககள அவ்வாறு கபபிட்டா்ககள 
என்பது வதைரிய வந்தைது. 

பதினாாயிரம் முஸ லம் வர்ககள பலடவயடுத்து வந்திருபபலதையும், அவ்கலள எதி்க்க இயலாது 
என்பலதையும் மக்காவக்ுப கபாகிறவ்ககள மூலமாகக் ுலறஷிகளக்ு முன்கட்டகய அறிவித்து விட 
கவண்டும் என்ற கநாக்கத்கதைாடு, வபருமானாா் அவ்களின் ககாகவறு கழுலதையின் மீகதைறி, மக்காலவ 
கநாக்கி அபபாஸ  அவ்ககள வசன்று வகாண்டருந்தைா்ககள. 
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 153. எதிரிக்ு ஏற்பட்ட பயம்
 அபபாஸ  அவ்ககள இருளில் கபபிட்டதும், அபூலுபயான், அவ்களிடம் வந்தைா். 

அவரிடம், “அடுபபிலருந்து வவளிவரும் வநருபபின் ஒளிகய உம்லமக் கலக்கம் அலடயி 
வசகதிருக்ும். இதிலருந்து முஸ லம் கசலனாயின் பலத்லதையும், எண்ணிக்லகலயயும் நீ் அறிந்து 
வகாண்டருபீற். இவ்வளவ வபரிய கசலனாலயக் ுலறஷிககள எதி்பபதில் பலன் உண்டா? ஆ்லகயால், 
என்கனாாடு என் சககாதைர் ுமாரரிடம் நீ் வந்தைால், உம்லம மன்னித்து விடுமாறு நான் கறுகவன்” 
என்றா்ககள அபபாஸ  அவ்ககள. 

அபூலுபயான் ற்ந்திக்கத் வதைாடங்கினாா். 

முஸ லம்களிடம் வகாண்ட பலகலமயும், அவ்கலள நசக்கிவிட பலமுலற பலடவயடுத்துி 
வசன்றலதையும், அவ்களக்ு எதிராகப பலலரத் தூண்டவிட்டலதையும் தைாம் வசகதை சூழ்ிற்கலளயும், 
அபூலுபயான் எண்ணிப பா்த்தைா். ஒவ்வவாரு வசயலும் அவ் கண் முன்கனா கதைான்றினா. முஸ லம்ககள 
தைன்லனாக் வகான்று, பழி தீ்க்கப கபாதுமானா ஆ்தைாரங்ககள அவ்களிடம் இருந்தைனா. அலவ கவறு அவலரப 
பயமுறுத்திக் வகாண்டருந்தைனா. 

வபருமானாா் அவ்களின் கருலண உகளளம் அபூலுபயானக்ுத் வதைரியும். அதைலால், இந்தை அரிய 
சந்தை்பபத்லதைக் லக நழுவ விடக்கடாது என்று தீ்மானித்து, அபபாஸ  அவ்களடன் வபருமானாா் 
அவ்ககள தைங்கி இருந்தை கடாரத்துக்ுி வசன்றா். 
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 154. பலகவனக்ு கிலடத்தை மன்னிபபு
 அபூலுபயான் வசகதை தீங்ுககள யாவம் முஸ லம்களின் மனாத்லதை விட்டு அகலவில்லல ஆ்லகயால், 
அவலரப பழி வாங்கக் காத்திருந்தைனா். - 

உம் அவ்ககள வபருமானாா் அவ்களிடம் வசன்று,  ‘அபூலுபயானின் தைலலலய வவட்டுவதைற்ு 
உத்தைரவ தைர கவண்டும்' எனா கவண்டனாா். 

அபபாஸ  அவ்ககள, அவலரக் காபபாற்றும்பட வபருமானாா் அவ்கலளக் ககட்டுக் வகாண்டா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள காபபாற்றுவதைாகக்கறி, இரவ அபபாஸ  அவ்களடன் தைங்கியிருந்து 
காலலயில் வருமாறு கறினாா்ககள. 

அபூஸ -பயான் இரவ முழுதும் அபபாஸ  அவ்களடன் தைங்கியிருந்து, காலலயில் வபருமானாா் 
அவ்ககள முன்கனா வந்தைா். 

அவலரப பா்த்து, “அபூலுபயாகனா, அல்லாஹ்லவத் தைவிர, வணங்கத்தைக்க ஆ்ண்டவன் கவறு 
யாரும் இல்லல என்பலதை இபவபாழுதைாவது வதைரிந்து வகாண்்டரா?” என்று ககட்டா்ககள. 

“கவறு ஆ்ண்டவன் இருந்தைால், எங்களக்ு உதைவி இருபபாகனா” என்று பணிகவாடு பதில் அளித்தைா்
அபூலுபயான். 

“நான் அல்லாஹ்வின் தூதை் என்பலதை, இன்னம் நீ் வதைரிந்து வகாகளளவில்லலயா” என்று 
ககட்டா்ககள வபருமானாா் அவ்ககள. 

“என் தைாயும், தைந்லதையும் உங்களக்ு அ்பபணம்: இதில் தைான் எனாக்ுி ற்றிது சந்கதைகம் இருக்கிறது” 
என்றா் அபூn பயான். 

“அபூலுபயாகனா! அல்லாஹ்லவத் தைவிர, கவறு நாயகன் இல்லல; முஹம்மது அவனலடய 
திருத்தூதை் ஆ்வா்ககள என்று இபவபாழுதைாவது ஏற்றுக்வகாகளளம்..” என்று ஹல்ரத் அபபாஸ  கறகவ, 
அபூலுபயான் கலமாலவி வசான்னாா். 

 

228



  

 155. எதிரிகளக்ு அளித்தை விதிவிலக்ு
 வபருமானாா் அவ்களிடம், “அபூலுபயான் வகளரவத்தில் மகவம் பிரியமானாவ். அவருக்ு 
ஏதைாவது கண்ணியம்வகாடுக்க கவண்டும்” என்று அபபாஸ  அவ்ககள வசான்னாா்ககள. 

அதைற்ுப வபருமானாா் அவ்ககள. “மக்காவாற்களில் கஃபாவக்ுகள தைஞ்சம் அலடந்தைவ்களம், 
அபூலுபயான் வட்டுக்ுகள கபாக இருந்து வகாண்டவ்களம், அவரவ் வட்டல் கதைலவத் தைாழிட்டுக் 
வகாண்டருபபவ்களம், பாதுகாக்கப படுவா்ககள. வாலள உலறயில் கபாட்டுக் 
வகாண்டருபபவ்களடனம் சண்லட வசகய மாட்கடாம்” என்றா்ககள. 

அபூலுபயான் அலடந்தை மகிழ்ிற்க்ு அளகவ இல்லல. 

அபூலுபயாலனா கமட்டல் நிறுத்தி, தைங்களலடய கசலனாயின் பல பிரிவகலளயும் பா்க்கி 
வசகயுமாறு ஹல்ரத் அபபாஸடம் வபருமானாா் (லல்) வசான்னாா்ககள. 

கசலனாயின் பிரிவகலளயும் காட்ட அவ்ககள எந்தைக் கட்டத்தினா், அவ்களக்ுத் தைளபதிககள யா் 
என்பலதையும் அபூலுபயானக்ு விளக்கிக் கறபபட்டது. 

வியபபு கமலட்ட அபூஸ -பயான், “உண்லமயாககவ, உங்களலடய சககாதைர் ுமாரருலடய 
அரசாங்கம் வலலமயுலடயது" என்றா். 

“அது அவ்ககள நபியாக இருபபதைன் காரணத்தைால் ஏற்பட்டது” எ ன்றா்ககள அபபாஸ  (ரல) 
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 156. மக்காவாற்களக்ு முன்வனாிசரிக்லக
 வபருமானாா் அவ்ககள ஒட்டகத்தின்மீது அம்ந்து வசன்றா்ககள. பாதுகாபபுக்காக, அவ்கலளி 
சற்றிலும் ஆ்யிரக்கணக்கானா வர்ககள சூழ்ந்திருந்தைா்ககள. 

மக்காவக்ு அருகில் கசலனா வந்து கச்ந்தைது. 

வபருமானாா் அவ்களின் முன்கனா வந்து, “எனாக்ு உத்தைரவ வகாடுத்தைால், முன்கட்டகய நான் 
மக்காவக்ுி வசன்று, முஸ லம்களின் வருலகலயயும், ுலறஷிககள வண் பிடவாதைத்தினாால் தைடுக்காமல் 
இருக்ும்படயும், அவ்களிடம் அறிவித்து விடுகிகறன்” என்றா் அபூலுபயான். 

நாயகப வபருந்தைலகயும் அதைற்ுி சம்மதித்தைா்ககள. 

அபூலுபயான் விலரவாக மக்காவக்ுி வசன்றா். 

முக்கியமானா வசகதிலய அறிவிக்கத் தைங்ககள தைளபதி வந்திருபபதைாகக் ுலறஷிககள ஆ்வகலாடு 
அவலரி சூழ்ந்து வகாண்டனா். 

அவ்கலளப பா்த்து, “நண்ப்ககள, உறவினா்ககள! நான் இஸ லாத்தில் கசாந்து விட்கடன். 
நம்முலடய வபாகயானா வகாகளலகயினாால், நமக்ு ஏற்பட்ட தீலமகலள எல்லாம் நீங்ககள நன்ு அறிவ்ககள,
இபகபாது அலனாவரும் சீராக வாழ் கவண்டும். மறுலமயில், நற்பதைவி கிலடக்க கவண்டும் என்ற எண்ணம் 
உங்களக்ு இருக்ுமானாால் நீங்ககள பல வதைகவ வணக்கத்லதைக் லகவிட்டு, ஒகர ஆ்ண்டவனலடய 
வணக்கத்லதைக் கலடபபிடயுங்ககள. ஆ்்வத்கதைாடு திரண்டு வரும் முஸ லம் கசலனாலய, நம்மால் தைடுத்தை 
நிறுத்தை இயலாது. அலதைத் தைடுக்க நாம் முயல்வது நம்லம நாகம நாசமாக்கிக் வகாகளள வழி கதைடயதைாும். 
அதைன் மூலம் மக்காவில் இரத்தை வவகளளம் ஒடும். என்னலடய வரமும் லதைரியமும் நீங்ககள நன்ு அறிந்தைகதை.
அத்தைலகயவனாானா நாகனா மாறிவிட்கடன்.” என்று கறி விட்டு, வபருமானாா் அவ்ககள அளித்தை பாதுகாபபுி 
சலுலகலயயும் வதைரிவித்தைா்: 

இவ்வாறு அவ் வசால்லக் வகாண்டருக்ும்கபாது அவருலடய மலனாவி ஓடவந்து, அவருலடய 
தைாடலயப பிடத்திழுத்து, அவலர அவமதித்து, "காலப வம்சத்தைாகர, உங்களலடய கராஷம் எங்கக 
கபாயிற்று? இந்தைக் கிழ்ட்டு மனிதைலர அடத்துக் வகால்லுங்ககள. இவ் ஏகதைா உளறிக் வகாட்டுகிறா்” 
என்றா். 

“இந்தை முரட்டுப வபண்ண்லடய வசாற்கலள நம்பி, நீங்ககள கமாசம் கபாகாதீ்ககள. இபவபாழுது 
கயாற்பபதில் பயனில்லல மகப வபரிய கசலனா அருகில் வந்து விட்டது. அலதைத் தைடுத்து நிறுத்தை உங்களால் 
இயலாது.” என்றா் அபூலுபயான். 

அந்தை மக்ககள அலனாவரும் ஓட அவரவ் வட்டுக்ுகள புுந்து கதைலவத் தைாழிட்டுக் வகாண்டா்ககள. 
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 157. முஸ லம் பலட மக்கா வருலக
 முஸ லம் கசலனாயானாது மக்காலவ வநருங்கி விட்டது. 

அந்தைப புனிதை நகரம் முஸ லம்களின் பா்லவக்ு நன்றாகத் வதைரிந்தைது. 

முஸ லம்கலள எதி்பபதைற்ு அங்கக பலட எதுவம் காணபபடவில்லல. 

எதி்பபு இல்லாதைது வபருமானாா் அவ்களக்ு மகவம் மகிழ்ிற் அளித்தைது. ஒட்டகத்தின் மீது 
இருந்தைவாகற, தைலலலயத் தைாழ்த்தி ஆ்ண்டவலனா வதைாழுதைா்ககள. 

கசலனாகலள நான்ு பிரிவகளாகப பிரித்து ஒவ்வவாரு பிரிவம், ஒவ்வவாரு திலசயிலருந்து 
நகருக்ுகள வசல்லும்படக் கட்டலளயிட்டா்ககள. 

கசலனாககள நகருக்ுகள நுலழ்யுமுன், கடயவலர சண்லட வசகயாமலும் எவலரயும் 
துன்புறுத்தைாமலும் இருக்ுமாறு வபருமானாா் அவ்ககள அறிவறுத்தினாா்ககள. 

காலத் தைலலலமயில் வசன்ற பலட வதைன் திலசயிலருந்து வந்தைது. அந்தை வழியில்தைான் 
இஸ லாத்தின்மீது கடுலமயானா பலகலம வகாண்டருந்தைவ்ககள வற்த்து வந்தைா்ககள. 

கசலனா அந்தை வழியாக வந்தைதும் இக்ரிமா, லபவான் கபான்கறா் ற்றிய ுலறஷிகளின் ற்று 
கட்டத்லதைத் தைங்களடன் கச்த்துக் வகாண்டு முஸ லம் கசலனாமீது அம்புகலள எகதைா்ககள. அபவபாழுது 
தைளபதி காலத்துக்ுி சண்லட வசகவலதைத் தைவிர கவறு வழி இல்லாமல் அவ்கலள எதி்த்துத் தைாக்ககவ, 
அந்தைி ற்றிய கட்டம் கதைாற்றுி ற்தைறி ஓடயது. 

அபவபாழுது, வபருமானாா் அவ்ககள நகரிலுகளள உயரமானா ஓ் இடத்தில் நின்று சற்றிலும் 
பா்த்தைா்ககள. 

காலத் கசலனாயின் வாகளககள ஒளி வசவலதைக் கண்டதும், வபருமானாா் அவ்ககள வருந்தினாா்ககள. 
“சண்லட வசகயக் கடாது என்று நான் கண்டபபாக உத்தைரவிடவில்லலயா?” எனாக் கடந்து வகாண்டா்ககள. 
ஆ்னாால், பின்னா் விசாரலணயில் மக்கா ுலறஷிககள சண்லடக்ுக் காரணமாயிருந்தைா்ககள என்பது 
வதைரிந்தைதும், “ஆ்ண்டவன் எபபட தீ்மானிபபாகனாா, அதுகவ எல்லாவற்றிலும் கமலானாது” என்று 
வசான்னாா்ககள. 

இந்தைி ற்றிய சண்லடலயத் தைவிர, முஸ லம்கலள எதி்பபவ் ஒருவரும் அங்கக இல்லல. 
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 158. உண்லமக்ுக் கிலடத்தை வவற்றி
 வபருமானாா் அவ்களக்ு, ஆ்ண்டவன் முன் அறிவித்தைபட, மகத்தைானா இவ் வவற்றிக்காக 
வதைாழுவதைற்ு உடகனா கஃபாவக்ுி வசன்று ஏழுமுலற “தைவாபு" வசகது இடம் சற்றி வந்தைா்ககள. 

கஃபாலவி சற்றிலும் லவக்கபபட்டருந்தை முந்நற்று அறுபது விக்கிரகங்கலளயும், ஒவ்வவான்றாக 
தைங்ககள லகயிலருந்தை கம்பால் ்கழ் தைகளளிி சாகத்தைா்ககள. 

“உண்லம வந்தைது வபாக அழிந்து கபாயிற்று நிிசயமாக வபாக அழியக் கடயதுதைான்” என்ற கருத்து 
மக்க திருக்ு்ஆ்ன் வாக்கியத்லதைக் கறியவாகற அவற்லறத் தைட்டனாா்ககள. 

அங்கக இருந்தை விக்கிரங்ககள அலனாத்திலும் 'ஹுபல்' என்பது மகப வபரியது. மக்களக்ு அதைனிடம்
முந்தை நம்பிக்லக உண்டு. அந்தை விக்கிரகம் உயரமானா ஓ் இடத்தில் அலமக்கபபட்டருந்தைது. வபருமானாா் 
அவ்களின் லகக் கம்புக்ு எட்டாதை தூரத்தில் அது இருந்தைதைால், அல அவ்ககள உயரத்தில் ஏறி நின்று, 
அலதைக் ்கழ் சாகத்தைா்ககள. 

கஃபாவின் சவ் முழுவதும் நபிமா்ககள, வானாவ்ககள ஆ்கிகயாரின் உருவி ற்த்திரங்ககள 
வலரயபபட்டருந்தைனா. அவற்லறவயல்லாம் அழித்துக் கழுவமாறு வபருமானாா் அவ்ககள 
கட்டலளயிட்டா்ககள. 

ஒகர ஆ்ண்டவனலடய வணக்கத்துக்காக ஹல்ரத் இபராகிம் நபி அவ்ககள ஏற்படுத்தி யிருந்தைவாறு, 
கஃபாலவத் தூகலமயுடயதைாக ஆ்க்கி வசகதைா்ககள. 

ஹல்ரத் பிலால் கஃபாவின் உிற்யில் ஏறி, பாங்ு (வதைாழுலகக்ு அலழ்த்தைல்) வசான்னாா்ககள. 

அதைன்பின், கஃபாவிலருந்து முபபது அட வதைாலலவிலுகளள மகாகம இபராஹீம் என்னம் இடத்தில்
நின்று வபருமானாா் இரண்டு முலற வதைாழுதைா்ககள. 

கஃபாவின் மீது ஏறி நின்று வகாண்டு, “அல்லாஹூ அக்ப்” எனா 

இன்று முழ்ங்கிய அந்தைக் கறுபபுயிலாலல (ரல) முன்பு ுலறஷிககள என்னா பாடு படுத்தினாா்ககள! 

இபவபாழுது அவ் கஃபாவின் மீது ஏறியலதைக் கண்டதும் ுலறஷிகளக்ு உகளளற உண்டானா 
வருத்தைத்துக்ு அளவில்லல. 
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 159. முன் அறிவிபபும், திறவககாலும்
 வபருமானாா் அவ்ககள, கஃபாவின் பாதுகாவலரானா உதுமான் இபன தைல்ஹா என்பவலர அலழ்த்து 
வருமாறு கட்டலளயிட்டா்ககள. 

அவ் வந்தைதும், அவரிடமருந்தை திறவககாலலப வபருமானாா் அவ்ககள வாங்கி, கஃபாலவத்திறந்து,
உகளகள வசன்று இரண்டு “ரக்அத், வதைாழுதைா்ககள, வதைாழுலக நிலறகவறியதும் வவளிகய வந்து, கதைலவப 
பூட்ட, திறவ ககாலல உதுமானிடம் வகாடுத்து, “இது எபகபாதும் உம்மடமும், உம்முலடய 
சந்தைதியாரிடமும் இருக்ும்” என்று கறினாா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்களின் திருவாக்ுபபட, அந்தைத் திறவககால் இன்று வலர அந்தை வம்சத்தைாரிடகம 
இருந்து வருகிறது. 

பல ஆ்ண்டுகளக்ு முன், வபருமானாா் அவ்ககள கறிய முன் அறிவிபபானாது இபவபாழுது 
நிலறகவறியது. 

இஸ லாத்தின் ஆ்ரம்ப காலத்தில், வபருமானாா் அவ்ககள கஃபாவக்ுகள வசல்லும்கபாது எல்லாம், 
அவ்கலளக் ுலறஷிககள துன்புறத்திக் வகாண்டருபபா்ககள. - > 

ஒரு சமயம், வபருமானாா் அவ்ககள, உதுமான் இபன தைல்ஹாவடன் கஃபாவக்ுகள வசல்லும்கபாது, 
ுலறஷிககள இலடயூறு வசகதைா் ககள. அபவபாழுது வபருமானாா் உதுமானிடம்,  ‘இந்தைத் திறவககால் 
ஒருநாகள என் லகயில் இருக்ும். அபகபாது அலதை நான் யாரிடம் வகாடுக்க விரும்புகிகறகனாா, அவரிடம் 
வகாடுபகபன்” என்று கறினாா்ககள. 

அலதைக் ககட்டதும், உதுவான், “ுலறஷிககள அன்லறய தினாத்திலருந்து தைாழ்வலடந்து 
நாசமாவா்ககள” என்று வசான்னாா். 

அதைற்ுப வபருமானாா் அவ்ககள, “அல்ல; அவ்ககள அன்று முதைல் கமன்லம அலடவா்ககள” என்று 
கறினா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள திறவ ககாலலக் வகாடுக்ும் கபாது உதுமானிடம் முன்அறிவிபலபபபற்றி 
நிலனாவ படுத்தினாா்ககள. 

வபருமானாாரின் வபருந்தைன்லமயானா உகளளத்லதைக் கண்டு, உதுமான் அபவபாழுகதை இஸ லாத்லதைத் 
தைழுவினாா். 

அடுத்து, வபருமானாா் அவ்ககள தைங்களின் வபரிய தைந்லதையானா அபபாஸ  அவ்கலள அலழ்த்து, 
“யாத்திரிக்களக்ு தைண்ணி வசதி வசகது வகாடுக்க கவண்டய வபாறுபலப உங்களக்ுக் 
வகாடுத்திருக்கிகறன்” என்று கறினாா்ககள. 

அதைன் பின்னா், மக்கா நகரம் முழுவதும், வபருமானாா் அவ்ககள ்ழ்க்காண்ம் விஷயத்லதை 
அறிவிக்ும்பட கட்டலளயிட்டா்ககள. அது வருமாறு: “ஒகர நாயன்மீதும் நியாயத் தீ்பபு நாளின்மீதும் யா்
விசவாசம் உகளளவகரா, அவ் தைம் வட்டலுகளள விக்கிரஹத்லதை துண்டு துண்டாக்காமல் இருக்க மாட்டா். 
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 160. உகளளத்லதை வநகிழ்ி வசகதை நிகழ்ிற்
 வபருமானாா் அவ்ககள கஃபாவிலருந்து வவளிகய வந்தைதும் ுலறஷிகளக்ு ஒரு நீண்ட 
வசாற்வபாழிவ நிகழ்த்தினாா்ககள. 

அதைன்பின், அவ்ககள மக்ககள கட்டத்லதைப பா்த்தைா்ககள. நாயகத்துக்ும், முஸ லம்களக்ும் 
வபாறுக்க முடயாதை துன்பத்லதை உண்டாக்கிய வகாடயவ்ககள பல் வபருமானாா் அவ்களின் முன்கனா 
நின்றா்ககள. 

கருலணக் கடலானா வபருமானாா் அவ்ககள அங்கக கடயிருந்கதைாலர “ுலறஷி வம்சத்தினாகர! நான்
உங்களிடம் எவ்வாறு நடந்து வகாகளள கவண்டும் என்று நீங்ககள விரும்புகிி்ககள?” என்று ககட்டா்ககள. 

அவ்ககள எல்கலாரும் அநியாயக்கார்ககள, வகாலலகார்ககள, கல் வநஞ்ச்ககள ஆ்னாாலும் 
வபருமான்க்ா் அவ்களின் கருலண 

உளளத்லதை நன்ு அறிந்தைவ்ககள. ஆ்தைலால், வபருமானாா் அவ்கலளப பா்த்து, “கருலணமக்க 
சககாதைர கருலண உகளள சககாதைர் ுமாரகர! நீங்ககள அன்புடனம் இரக்கத்துடனம் நடந்து வகாகளவ்ககள” 
என்று கறினாா்ககள. 

அவ்ககள கறிய வசாற்ககள வபருமானாாரின் உகளளத்லதை வநகிழ்ி வசகது, கண்களில் நீ் 
வபருக்வகடுத்தைது. 

வபருமானாா் அவ்ககள, அந்தை மக்கலள கநாக்கி, “யூலுப நபி அவ்ககள, தைங்ககள சககாதைர்களிடம் 
வதைரிவித்தைது கபாலகவ, நான் உங்களிடம் கறுகிகறன். இன்று உங்கலளக் ுற்றவாளிகளாகக் கருதை 
மாட்கடன். நாயன் உங்கலள மன்னிக்கட்டும். இரக்கமுகளளவ்களில் எல்லாம் அவகனா முந்தை 
இரக்கமுகளளவன். நீங்ககள வசல்லுங்ககள!” என்று கறினாா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்களின் உத்தைம ுணி ற்றபலபக் கண்டு மக்ககள அலனாவரும் உகளளம் 
வநகிழ்ந்தைா்ககள. 
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 161. வகாடயவ்களக்ும் மன்னிபபு அளித்தைல்
 முஸ லம் கசலனாயானாது மக்காவக்ுகள நுலழ்ந்தைதும், மக்காவாற்களில் ற்ல், தைாங்ககள முன்பு 
முஸ லம்களக்ு இலழ்த்தை தீங்ுகளக்காக, அவ்ககள தைங்கலளப பழிவாங்கக் கடும் என்று பயந்து 
மக்காலவ விட்கட ஓடவிட்டா்ககள. அவ்ககள அலனாவரும் மன்னிக்கபபட்டனா். 

அபூஜஹிலன் மகன் இக்ரிமாவம் அவ்வாறு ஓடயவ்களில் ஒருவ். அவ் மக்காலவ விட்டு 
ஒடயதும் அவருலடய மலனாவி உம்முஹ்ம் வபருமானாா் அவ்களிடம் வந்து, “ஆ்ண்டவனலடய 
தூதைகர! இக்ரிமாலவக் வகால்லும்பட நீங்ககள கட்டலளயிடுவ்ககளா என்ற அிசத்தைால், அவ் ஏமனக்ு 
ஓட விட்டா். அவலர மன்னிக்ும்பட தைங்கலள மன்றாடக் ககட்டுக் வகாகளகிகறன்” என்றா். 

மன்னித்து விட்டதைாகப வபருமானாா் கறினாா்ககள. 

உடகனா மலனாவி இக்ரிமாலவத் கதைடி வசன்று, அவலரக் கண்டு; “முந்தை தையாளமும் கமன்லமயும்
மக்க ஒருவரிடமருந்து நான் உம்மடம் வந்திருக்கிகறன். ஆ்லகயால், உம்லமகய நாசமாக்கிக் வகாகளள 
கவண்டாம். ஏவனானில் வபருமானாா் அவ்களிடமருந்து நான் மன்னிபபுப வபற்று வந்திருக்கிகறன்" என்று
கறினாா். 

உடகனா இக்ரிமா இஸ லாத்லதைத் தைழுவினாா்; தைம் மலனாவிகயாடு மக்காவக்ு வந்து வபருமானாா் 
அவ்ககள இருக்ும் இடம் வசன்றா். 

இக்ரிமா, இஸ லாத்துக்ு இலழ்த்தை வகாடுலமககள வகாஞ்சம் அல்ல. அவருலடய தைந்லதையானா 
அபுஜஹிகலா இஸ லாத்லதை அழிபபலதைகய ுறிக்ககாளாகக் வகாண்டவ். அத்தைலகய வகாடய பலகவரானா 
இக்ரிமா இஸ லாத்லதைத் தைழுவியது வபருமானாா் அவ்களக்ு அளவற்ற மகிழ்ிற்லய அளித்தைது. 
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 162. ுற்றத்லதை உண்ந்து மன்றாடுதைல்
 முன் ஒரு சமயம், வபருமானாா் அவ்களின் மககள லலனாப அவ்ககள மக்காவிலருந்து மதீனாாவக்ு 
வசல்வதைற்காக ஒட்டகத்தின் மீது ஏறியகபாது, அல்ஹுலவரிது, ஹபபா் என்ற இருவ் ஈட்டயின் 
பின்புறத்தைால், அவ்கலளத் தைாக்கினா். அதைனாால், அவ்ககள ஒட்டகத்திலருந்து ்கழ் விழும்பட யாயிற்று. 
அபவபாழுது அவ்ககள கருக் வகாண்டருந்தைதைால் அக்கரு ற்லதைந்தைது. இறுதியில் அவ்களின் மரணத்துக்ும் 
அதுகவ காரணமாகவம் அலமந்தைது. 

அக்வகாடய ுற்றத்லதை நிலனாத்துப பயந்தை ஹபபா் கவற்று நாட்டுக்ு ஓடவிட்டா். ற்ல 
நாட்களக்ுப பின்னா், வபருமானாா் அவ்களின் முன்கனா வந்து, இலற தூதைகர! நான் வசகதை 
ுற்றங்கலளயும், உங்களக்ுி வசகதை வகாடுலமகலளயும் எண்ணி, அஞ்ற், அயல்நாட்டுக்ு ஓடகனான். 
ஆ்னாால், தைங்களலடய கருலணயும், தையாள ற்ந்லதையும், பலகவ்கலள மன்னிக்ும் பான்லமயும் என் 
நிலனாவக்ு வந்து, திரும்பியுகளகளன். நான் ுற்றம் புரிந்தைவன்தைான். எனினம், என்லனா மன்னித்து விடுமாறு
மன்றாடுகிகறன்” என்றா். 

அவ் வசகதை ுற்றகமா மகவம் கடுலமயானாதுதைான். அவலரக் கண்டால் வகான்று விடகவண்டும் 
என்று முன்னாகர கட்டலளயிடபபட்டருந்தைது. எனினம் அவ் மனாந்திருந்தி மன்னிபபுக் ககாரியதும், 
வபருமானாா் அவருக்ும் மன்னிபபு வழ்ங்கினாா்ககள. 
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 163. தூதை் ுழுவக்ு மதிபபு
 வபருமானாா் அவ்களின் ற்றிய தைந்லதையானா ஹம்லா அவ்கலள உஹத் சண்லடயில் ஈட்டயினாால் 
ுத்திக் வகான்றவ் வஹ்ஷி என்பவ். அவ் மக்காவிலருந்து ஓட தைாயிபில் இருந்தைா். 

ற்ல ஆ்ண்டுகளக்ுப பிறு, தைாயியிலருந்து ஒரு தூதை் ுழு மதீனாாவக்ுப வபருமானாா் 
அவ்களிடம் வந்தைது. தூதை் ுழுலவ வபருமானாா் அவ்ககள மதிபபாக நடத்துவா்ககள என்பது வஹஷிக்ுத்
வதைரியும். ஆ்தைலால், அவரும் அந்தை தூதை் ுழுவில் ஒருவராக மதீனாாவக்ு வந்தைா். 

அந்தைக் ுழுவில், வபருமானாா் அவ்ககள, வஹ்ஷிலயப பா்த்தைதும் “நீ் வஹ்ஷியா?” என்று 
ககட்டா்ககள. 

அவ் 'ஆ்ம்’ என்று பதில் அளித்தைா். 

“ஹம்லா அவ்கலளக் வகான்றது நீ் தைானாா?” என்று ககட்டா்ககள வபருமானாா் அவ்ககள. 

“ஆ்ம்” என்றா் வஹ்ஷி. 

ற்றிய தைந்லதை ஹம்லாவக்ும் நாயகத்துக்ும் ஒகர வயது; இருவரும் துலவபா என்ற 
வபண்மணியிடம் பாலுண்டவ்ககள. தைம் ற்றிய தைந்லதையாலர நிலனாத்து வபரிதும் கதைவலனாபபட்டா்ககள. 

இருபபினம் மன்னிபபுக் ககாரி நிற்ும் வஹ்ஷிலய தைண்டக்கவம் விரும்பவில்லல. “வஹ்ஷு! நீ் 
கபாகலாம், ஆ்னாால் இனி என் முன்னிலலயில் வராமல் இருபீறராக! என்று அவலரப வபருமானாா் 
அனபபி லவத்தைா்ககள. 
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 164. திரண்டு வந்து மன்னிபபுப வபற்றனா்
 லபா ுன்றில் வபருமானாா் அவ்ககள உய்வானா இடத்தில் அம்ந்திருந்தைா்ககள. 

மக்கா வாற்ககள அபவபாழுது கட்டம் கட்டமாகப வபருமானாா் அவ்களிடம் வந்து, தைாங்ககள 
வசகதை ுற்றங்கலள ஒபபுக் வகாண்டனா். மன்னிக்ும்பட மன்றாட கவண்டனா்ககள. இஸ லாத்லதைத் 
தைழுவினா். 

ஆ்ண்களக்ுப பிறு, வபண்ககள வந்து இஸ லாத்லதை தைழுவினாா்ககள, வபருமானாா் அவ்ககள 
முதைலாவதைாகப வபண்களிடம் இஸ லாம் மதைி சட்டங்கலளயும், நல்வலாழுக்கத்லதையும் கறி அவற்லறப 
பின்பற்றி நடபபதைற்ு உறுதிவமாழி வாங்கினாா்ககள. 

அந்தைப வபண்ககள கட்டத்தில் அபூலுபயான் மலனாவியானா ஹிந்த் என்பாரும் இருந்தைா். ஹம்லா 
(ரல) அவ்கலளக் வகால்ல வஹ்வ r லய ஏற்படுத்தியவரும், அவ்ககள வகால்லபபட்டபின் வயிற்லறக் ்றி 
ஈரலல வயடுத்து வமன்றவரும் அவ்தைான், மற்றப வபண்களடன் கச்ந்து முகமூடயிட்டுக்வகாண்டு, 
வபருமானாா் அவ்களின் அருகில் வந்து, “ஆ்ண்டவன் கதை்ந்வதைடுத்தை மதைத்துக்ு வவற்றிலய அருளினாான். 
நிிசயமாக, உங்களலடய கருலண எனாக்ுக் கிலடக்ும். ஆ்ண்டவன் ஒருவகனா என்று நம்பி, உறுதி 
கறுகிகறன்” என்று வசால்ல முகமூடலய விலக்கி “நான் உத்பாவினலடய மககள” என்று வசான்னாா். 

அவ் புரிந்தை ுற்றங்ககள வகாடுலமயானாலவயாக இருந்தைாலும், வபருமானாா் மன்னித்தைா்ககள. 
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 165. மதீனாாவக்ுத் திரும்புதைல்
 மக்காவாற்களில் ஒரு ற்லலரத் தைவிர, மற்றவ்ககள எல்கலாரும் இஸ லாத்லதைத் தைழுவினாா்ககள. 
ஆ்னாால், ஒருவலரயாவது இஸ லாத்லதை தைழுவம்பட வற்புறுத்தைவில்லல. 

வபருமானாா் அவ்ககள முதைலல் மக்காவக்ுகள நுலழ்யும்கபாது, கடுலமயானா ுற்றங்கலளி வசகதை 
வகாடயவ்ககள பதிகனாழு கபலர எங்கக கண்டாலும் வகான்றுவிடும்பட உத்தைரவிட்டருந்தைா்ககள. ஆ்னாால் 
அவ்களில் கட பதின்மூன்று கப் மன்னிக்கபபட்டா்ககள. 

இபன கத்தைல், ஹுலவரிது, மக்யாஸ  என்ற ஆ்ண்ககள மூவரும் லாரா என்ற ஒரு வபண்ண்ம் மரண 
தைண்டலனாக்ு ஆ்ளானாா்ககள. 

மக்காவில் வபருமானாா் அவ்ககள பதிலனாந்து நாட்ககள தைங்கி இஸ லாத்தின் அறிவலரகலள 
மக்காவாற்களக்ுப கபாதிபபதைற்காகத் தைக்க ஏற்பாடுகலளி வசகதுவிட்டு மதீனாா திரும்பினாா்ககள. 
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 166. மீண்டும் பலடகளடன் புறபபடுதைல்
 மக்காவக்ும் தைாயிபுக்ும் மத்தியில் உகளளது ஹூலனான். அது ஒரு பகளளத்தைாக்ு. அதில் ஹவாஸன் 
என்ற வபயரில் பல பிரிவினா் கட்டமாக வற்த்து வந்தைனா். 

அவ்ககள ஆ்ரம்பத்திலருந்கதை இஸ லாத்தின்மீது கடுலமயானா 
பலகலமயுலடயவ்களாயிருந்தைா்ககள. 

ஹலதைபிகயா உடன்படக்லகக்ுபபின், இஸ லாம் மக கவகமாகப பரவிவருவலதைக் கண்டு 
ஹவாஸன் கட்டத்தைா், வபாறாலம வகாண்டனா். 

அகரபியாவின் பல புதிகளக்ுி வசன்று மக்கலள இஸ லாத்துக்ு விகராதைமாகத் தூண்டவிட்டுக் 
வகாண்டருந்தைா்ககள, மக்காலவப வபருமானாா் அவ்ககள வவற்றி வகாண்டதும் அவ்களக்ு அளவ கடந்தை 
வருத்தைம் உண்டாயிற்று. 

இபவபாழுகதை இஸ லாத்லதை நசக்காவில், பின்னா் அதைன் வசல்வாக்ு கமலும் அதிகரித்துவிடும் 
என்று கருதி, முஸ லம்கலளத் தைாக்ுவதைற்ுத் தையாரானாா்ககள. அிவசகதி வபருமானாா் அவ்களக்ுத் 
வதைரியவந்தைது. உடகனா ஒருவலர அனபபி, உளவ அறிந்து வரி வசான்னாா்ககள. அது உண்லமகய எனா 
அறிந்து வகாண்டா்ககள. 

பின்னா், வபருமானாா் அவ்ககள கசலனாகலளி கச்த்துக்வகாண்டு ஹவாஸன் கட்டத்தைாலர 
கநாக்கிி வசன்றா்ககள. 
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 167. பலட பலம் மட்டும் கபாதுமா?
 மதீனாாவிலருந்து வபருமானாா் அவ்களடன் வந்தை பதினாாயிரம் கப்களடன், மக்காவாற்களில் 
இரண்டாயிரம் கப்களம் அபபலடயில் கச்ந்திருந்தைா்ககள. மக்காவில் கபாதுமானா ஆ்யுதைங்கலளி 
கசகரித்துக் வகாண்டா்ககள. 

ஏராளமானா கசலனாகளம் கபாதிய ஆ்யுதைங்களம் தைங்களிடம் இருபபதைால் வவற்றி நிிசயமாகத் 
தைங்களக்ுக் கிலடக்ும் என்ற வபருலமயானா எண்ணம் முஸ லம் வர்களிலடகய தைலலதூக்கியது. 

இஸ லாத்தின் வவற்றி, ஆ்ண்டவனலடய உதைவியினாால் மட்டும் கிலடக்கக்கடயகதையன்றி, 
கசலனாயின் எண்ணிக்லகயினாாகலா, ஆ்யுதைங்களினாாகலா உண்டாவதில்லல என்பலதை ஆ்ண்டவன் 
அவ்களக்ு அறிவறுத்தைக் கருதினாான் கபாலும்! 

முன்னா் நடந்தை கபா்களில், முஸ லம் வர்ககள தைங்கலளக் காட்டலும் ஐந்து மடங்ு அதிகமானா 
பலகவ்களடன் கடப கபாரிட்டு வவற்றிவபற்று வந்திருக்கின்றனா். ஆ்னாால், கசலனாயின் 
எண்ணிக்லகயினாால் மட்டும் வவற்றி வபற்றுவிட இயலாது என்பலதை ஆ்ண்டவன் ஹூலனான் சண்லடயின்
ஆ்ரம்பத்திகலகய முஸ லம்களக்ு உண்த்திவிட்டான். 
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 168. தைனியாக நிற்ும் தைளராதை உறுதி
 ஹவாஸன் கட்டத்தைா் அம்பு எகவதில் திறலமயானாவ்ககள. 

ஸ லம் கசலனா வருவதைற்ு முன்னாகர, அக்கட்டத்தைா் ஹ’லனான் என்னம் இடத்தில், 
சண்லடயிடுவதைற்ு வசதியானா இடங்களில் அம்ந்து வகாண்டனா். கமலும், அம்பு எகபவ்கலள 
முக்கியமானா கணவாககளில் நிறுத்தி லவத்துவிட்டா்ககள. 

முஸ லம் கசலனாகயா பகளளமானா இடங்களில் தைங்ும்பட கநரிட்டது. 

சண்லட ஆ்ரம்பமாயிற்று! ஹவாஸன் கட்டத்தைா் நாலா பக்கங்களில் இருந்தும் முஸ லம் 
கசலனாமீது அம்பு எகதைா்ககள. 

முஸ லம் கசலனாக்ு காலத் தைலலலம வகித்திருந்தைா். 

அம்புத்தைாக்ுதைலல எதி்க்க இயலாமல், மக்கா கசலனா பின்வாங்கியது. அதைனாால் முஸ லம் 
கசலனாயில் வபரிய ுழ்பபம் உண்டாயிற்று. பின்னாணியிலருந்தை கசலனாயும், முன்னாணியிலருந்தை 
கசலனாயும், வநருக்கடயால் பின்வாங்ும் பட கநரிட்டது. ற்றிது கநரத்தில், முஹாஜ்ககள, அன்லாரிககள 
அடங்கிய கசலனாயும் அந்தைக் ுழ்பபத்தில் ற்தைறி விட்டது. 

வபருமானாா் (லல்) அவ்களம், அபூக்க், உமறு, அல, அபபாஸ , அபூலூபயான், உலாமா (ரல-
அன்ஹூம்) ஆ்கிய கதைாழ்்களம் ஒரு புறம் நின்று வகாண்டருந்தைனா். பலகவ்களின் கசலனாகயா, 
வபருமானாா். அவ்கலள கநாக்கி கவகமாக வந்து வகாண்டருந்தைது. அவ்வாறு இருந்தும்கட, ஆ்ண்டவன் 
தைங்களக்ு உதைவி வசகவான் என்ற முழு நம்பிக்லககயாடு, பலகவ்களின் கட்டத்லதைப 
வபாருட்படுத்தைாமல் நின்று வகாண்டருந்தைா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள வலபபக்கமாகத் திரும்பி, “அன்லாரிக் கட்டத்தைாகர” என்று ுரல் 
எழுபபினாா்ககள. “இகதைா தையாராக இருக்கின்கறாம்” என்று விலட வந்தைது. அதைன்பின் இடபபக்கம் திரும்பி, 
முன்கபாலகவ ுரல் எழுபபினாா்ககள. முன்னா் கிலடத்தைது கபாலகவ இபவபாழுதும் விலட கிலடத்தைது. 

வபருமானாா் அவ்ககள, “நான் ஆ்ண்டவனலடய தூதைன்; அபதுல்லாஹ்வின் மகன். என்னிடம் 
வாருங்ககள!” என்று எல்கலாலரயும் அலழ்த்தைா்ககள. 
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 169. ற்தைறிய பலடககள ஒன்று திரண்டனா
 ஹூலனான் யுத்தை களத்தில், வபருமானாா் அவ்ககள, அன்லாரிகலளயும், முஹாஜ்கலளயும் 
அலழ்க்ுமாறு அபபாஸ  அவ்களக்ுக் கட்டலளயிட்டா்ககள. 

ஹல்ரத் அபபாஸ  உரத்தை வதைானியில் அவ்கலள அலழ்க்ககவ, ற்தைறி நின்ற முஸ லம் வர்ககள 
அலனாவரும் திரண்டு வவு விலரவில் வபருமானாா் அவ்ககள பக்கம் கடவிட்டா்ககள. 

ுதிலரககள மரண்டு கபாக, திருபப முடயாமல் இருந்தைதைால், ற்ல ுதிலர வர்ககள 
ுதிலரகளிலருந்து ுதித்து ஓட வந்தைா்ககள. அலனாவரும் திரண்டது தைான் தைாமதைம், சண்லடயின் கபாக்கக 
மாறிவிட்டது. 

முஸ லம் கசலனாயின் ஆ்கவசத்லதைக் கண்டதும் ஹவாஸன் ககாத்திரத்தைாருக்ும், அவ்களலடய 
கட்டாளிகளானா தை்ப ககாத்திரத்தைாருக்ும் நடுக்கம் உண்டாகிவிட்டது. அவ்களில் பல் களத்லதை விட்கட 
ஓடவிட்டா்ககள. ஒரு ற்லகர வவு கநரம் வலர கபாரிட்டா்ககள. அவ்களில் வகாட 
பிடத்துக்வகாண்டருந்தைவ் வவட்டுண்டு ்கழ் விழ்வம், எஞ்ற்யிருந்தை ற்லரும் ஓட்டம் பிடத்தைா்ககள. 
பின்வாங்கி ஓடயவ்களில் ற்ல் அவத்தைாஸ , தைாயிப, நக்லா ஆ்கிய இடங்களக்ு ஓடவிட்டா்ககள. 

ஹவாலன் கட்டத்தைா் கபா் முலனாக்ு வரும்கபாது தைங்ககள மலனாவி, மக்கலளயும் கட்ட 
வந்திருந்தைா்ககள. அவ்ககள தைங்ககள அருகில் இருந்தைால் கராஷத்கதைாடு கபாரிடுவா்ககள. பின்வாங்கி 
ஒடமாட்டா்ககள என்பது அவ்ககள கருத்து. ஆ்னாால், ஓடக்கடய சந்தை்பபம் வந்தைதும் களத்தில் தைங்ககள 
மலனாவி, மக்கலளயும் நிராதைரவாக விட்டுவிட்டு ஓடவிட்டா்ககள. 

ஹவாஸன் கட்டத்தைாரில் ஆ்றாயிரம் கப், முஸ லம்களால் ற்லறப பிடக்கபபட்டா்ககள. தைவிர, 
24,000 ஒட்டகங்ககள, 40,000 ஆ்டுககள, 4,000 வவகளளிக்காசககள முஸ லம்களிடம் ற்க்கினா. 

களத்தில் பிடபட்ட லகதிகலளயும், வபாருகளகலளயும் அல்ஜ ஃரானாா என்னம் இடத்தில் 
பாதுகாத்து லவக்ுமாறு வபருமானாா் அவ்ககள கட்டலளயிட்டா்ககள. 

ற்லற பிடக்கபபட்டவ்களில் வபருமானாா். அவ்களின் வள்பபுத்தைாயானா ஹலமா நாிற்யாரிடம் 
வபருமானாாருடன் பாலுண்டு வள்ந்தை லஷமா என்ற வபண்மணியும் இருந்தைா். 

லஷமாலவ வபருமானாா் அவ்களின் முன்கனா வகாண்டு வந்தைனா். உடகனா வபருமானாா் அவ்ககள, 
தைங்களலடய கமலாலடலயக் ்கழ் விரித்து, அதில் அவ்கலள உட்காரும்பட 

வசகதைா்ககள. தைங்ககள சககாதைரிலயபகபால் அன்புடன் உபசரித்து, அவ்களக்ுி ற்ல 
ஒட்டகங்கலளயும் ஆ்டுகலளயும் பரிசாகக் வகாடுத்து, பாதுகாபபுடன் ஊகருக்ு அனபபிலவத்தைா்ககள. 

 

244



  

 170. பலகவ்ககள பாதுகாபபுடன் இருந்தைனா்
 ஹூலனான் கபாரில் பின்வாங்கி, ஹவாஸன் கட்டத்தைா் அவத்தைாசக்ு ஓடபகபானாா்ககள 
அல்லவா? அவ்கலளப பின்வதைாட்ந்து முஸ லம் வர்ககள அனபபபபட்டனா். அவ்கலள 
நிலலுலலயிவசகதுவிட்டு அவ்வர்ககள திரும்பினா். 

ஹவாஸன் கட்டத்தைா் ஒரு புதியினா் தைாயிபுக்ுப கபாயிருந்தைா்ககள. தைாயிபு வளம் வபாருந்தியது. 
நான்ு பக்கங்களிலும் மதில்களால் சூழ்பவபற்று, நன்ு பாதுகாபபானா நகரமாக இருந்தைது. அங்கக 
வற்த்துக்வகாண்டருந்தை தை்ப கட்டத்தைா் வரத்தில் ற்றந்தைவ்ககள. அரபி கதைசத்தில் வகளரவம் வாகந்தைவ்ககள.

தை்ப கட்டத்தைா் ுலறஷிகளக்ுி சமமானாவ்களாகக் கருதைபபட்டருந்தைா்ககள. அவ்ககள யுத்தை 
முலறலயயும் நன்ு அறிந்தைவ்ககள. 

தைாயிபில் உகளள பலமானா ஒரு ககாட்லடலயப பா்த்து, அந்தை நகர வாற்களம் பின்வாங்கி ஓடவந்தை 
ஹவாஸன் கட்டத்தைாரும் ஒரு வருடத்துக்ுப கபாதுமானா உணவப வபாருட்கலளயும் யுத்தைக் 
கருவிகலளயும் கசகரித்து அந்தைக் ககாட்லடயில் பாதுகாபபாக இருந்துவகாண்டனா். 

நகரத்தின் நான்ு பக்கங்களில் கபா்க் கருவிகலளயும், முக்கியமானா இடங்களில் கசலனாகலளயும் 
லவத்திருந்தைனா். 
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 171. “ஆ்ண்டவகனா நல்வழி காட்டுவாயாக!”
 வபருமானாா் அவ்ககள, தைளபதியாக காலலதை முதைல் புதி கசலனாயுடன் தைாயிபுக்ு 
அனபபியிருந்தைா்ககள. வபருமானாா் அவ்ககள அங்ு வந்தைதும் ககாட்லடலய முற்றுலகயிடத் 
வதைாடங்கினாா்ககள. 

ககாட்லடலயத் தைாக்கக்கடய கருவிகலள முஸ லம்ககள உபகயாகித்தைா்ககள. ஆ்னாால், ககாட்லடயில்
இருந்தைவ்ககள வநருபபில் காயலவத்தை இரும்புக் கம்பிகலள முஸ லம்ககள மீது எகது வகாண்டருந்தைா்ககள. 
அதைனாால் முஸ லம்ககள பின்வாங்ும்பட கநரிட்டது. முஸ லம்களில் பல் காயபபட்டா்ககள. முற்றுலக 
இருபதுநாகள வலர நீடத்தைது. 

தைாயிப நகரத்லதை வவற்றிவகாகளள இயலவில்லல. வநளபல் என்பவலர அலழ்த்துப வபருமானாா் 
அவ்ககள கமற்வகாண்டு எடுக்ககவண்டய நடவடக்லகலயப பற்றி ஆ்கலாற்த்தைா்ககள. 

“ுகளள நரியானாது அதைனலடய ுழிக்ுகளகள நுலழ்ந்துவகாண்டது. முயற்ற் எடுத்தைால், அலதைப 
பிடத்துவிடலாம். விட்டுவிட்டாலும் அதைனாால் பாதைகம் இல்லல” என்றா் வநளபல். 

அந்நிய்களின் தீங்கிலருந்து இஸ லாத்லதைப பாதுகாக்க கவண்டும் என்பகதை வபருமானாா் 
அவ்களின் கநாக்கம். ஆ்லகயால் முற்றுலகலய நீக்கி திரும்பிவிட்டா்ககள. 

திரும்பும்கபாது, தை்ப கட்டத்தைாலரப வபருமானாா் அவ்ககள சபிக்ககவண்டும் என்பதைாக 
முஸ லம்களில் ற்ல் கவண்டக் வகாண்டா்ககள. 

ஒன்பது ஆ்ண்டுகளக்ு முன், அகதை இடத்தில்தைான் வபருமானாா் அவ்கலள, தைாயிபவாற்ககள 
கல்லால் அடத்துக் காயம் உண்டாகி வசகதைா்ககள. 

இபவபாழுது அவ்கலளி சபிக்ும்பட கவண்டக்வகாண்டகபாது, வபருமானாா் அவ்ககள, 
“ஆ்ண்டவகனா, தை்ப கட்டத்தைாருக்ு கந்வழிலயக் காட்டுவாயாக! அவ்கலள என்னிடம் வரும்பட வசக! 
எனா ஆ்ண்டவனிடம் கவண்டக்வகாண்டா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்களின் கவண்டுதைல் வண் கபாகவில்லல. 

ற்றிது காலத்துக்ுப பிறு, தை்ப கட்டத்தைா் வபருமானாா் அவ்களிடம் வந்து இஸ லாத்லதைத் 
தைழுவினாா்ககள. 
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 172. வபாருகள பங்்ட்டல் மனாக்கசபபு
 வபருமானாா் அவ்ககள தைாயியிலருந்து அல்ஜஃரானாாவக்ுத் திரும்பி வந்தைா்ககள. 

ஹூலனான் சண்லடயில் பிடபட்ட லகதிகலளயும் வபாருகளகலளயும் ஜஃரானாாவில் 
லவத்திருந்தைா்ககள அல்லவா? லகதிகளின் உறவினா்ககள வந்து அவ்கலள மீட்டுக்வகாண்டு கபாகக்கடும் 
என்று நிலனாத்தைா்ககள. அதைனாால் ற்ல நாட்ககள வலர வபருமானாா் அவ்ககள எதி்பா்த்திருந்தைா்ககள. எவரும் 
வரவில்லல. எனாகவ லகதிகலளயும் வபாருகளகலளயும் பங்கிடி வசகதைா்ககள. ஐந்தில் ஒரு புதிலய, 
வபாதுநிதிக்காவம் ஏலழ்களக்காகவம் ஒதுக்கிலவத்து, மீதி நான்ு பாகத்லதையும், பலடகளக்ுப 
பங்கிட்டா்ககள. பங்கிடும்கபாது, இஸ லாத்தில் புதிதைாகி கச்ந்தை மக்காவாற்களக்ு வதைாசாரத்திலருந்து 
ற்றிது கடுதைலாககவ வகாடுத்தைா்ககள. 

அன்லாரிகளில் ற்ல இலளஞ்ககள அலதை அறிந்து, "ரலூற்ல்லாஹ் அவ்ககள ுலறஷிகளக்ுக் 
கடுதைலாகக் வகாடுத்துவிட்டா்ககள” என்று ுலறபபட்டனா். கவறு ற்லகரா கஷடத்தின்கபாது நம்லம 
நிலனாபபதும், சண்லடயில் கிலடத்தை வபாருகளகலள மற்றவ்களக்ுக் வகாடுபபதுமாயிருக்கிறகதை” என்று 
கறலானாா்ககள. 

அன்லாரிகளிலடகய அதிருபதி நிலவவலதை அறிந்தை வபருமானாா் அவ்ககள, அவ்கலள அலழ்த்து, 
ுலறஷித் தைலலவ்களக்ு நான் அதிகமாகக் வகாடுத்தைதைாக நீங்ககள சந்கதைகபபட்டுக் கறியது உண்டா? 
என்று கறினாா்ககள. 

அவ்ககள சத்திய சீல்களானாதைால், “எங்களில் வபரியவ்ககள யாரும் எதுவம் கறவில்லல. 
இலளஞ்களில் ற்ல் மட்டும் அபபடி வசான்னாா்ககள” என்று கறினாா்ககள. 

அபவபாழுது, வபருமானாா் அவ்ககள அன்லாரிகளிடம், “நீங்ககள ஆ்ரம்பத்தில் வழி 
தைவறியவ்களாக இருந்தீ்ககள. ஆ்ண்டவன் என் மூலமாக உங்கலள கந்வழிபபடுத்தினாான். நீங்ககள பல 
பிரிவகளாகி, பலகலம உண்கவாடு இருக்லகயில், ஆ்ண்டவன் என் மூலமாக உங்களகுகள ஒற்றுலமலய 
உண்டாக்கினாான். நீங்ககள வறுலமயில் 5 ங்கலளி வாடக்வகாண்டருந்தீ்ககள. ஆ்ண்டவன் என் மூலமாக, 
உங்கலளி வசல்வ்களாக ஆ்க்கினாான். இலவ எல்லாம் உண்லம அல்லவா ?” என்று ககட்டா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள கறிய வசால்லன் முடவிலும் அன்லாரிககள ஆ்ண்டவனலடய உதைவியும் , 
அவனலடய ரலூலுலடய உதைவியும் எல்லாவற்லறயும் கமன்லமயுறி வசகதுவிட்டனா" என்று 
வசால்லக்வகாண்கட இருந்தைா்ககள. 

பின்னா், வபருமானாா் அவ்ககள அன்லாரிகளிடம், “கவறு விதைமானா விலடகட எனாக்ுி 
வசால்லக்கடும்” என்றா்ககள. 

அன்லாரிககள "யாரலூலல்லாஹ்! நாங்ககள என்னா விலடகறமுடயும்! என்றா்ககள. 

அபவபாழுது வபருமானாா்ககள அவ்ககள , "நீங்ககள விரும்பினாால் இபபடயும் வசால்லலாம்: 
"முஹம்மகதை! உங்களலடய மக்ககள உங்ககள மீது நம்பிக்லகயற்று இருக்ும்கபாது, நீங்ககள எங்களிடம் 
வந்தீ்ககள. நாங்ககள உங்கலள உண்லமயானாவ்களாக ஏற்றுக்வகாண்கடாம் . உங்களக்ு ஆ்தைரவ 
இல்லாதைகபாது நீங்ககள தைனியாக வந்தீ்ககள. நாங்ககள உதைவி புரிநது ஆ்தைரித்கதைாம். “இவ்வாறாக நீங்ககள 
கறினாால் “நீங்ககள வசால்வவதைல்லாம் உண்லமதைான்" என்று நான் வசால்லக் வகாண்டருபகபன் . 
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அன்லாரிககள! ுலறஷிககள புதிதைாக முஸ லம்களாகியிருக்கிறா்ககள ; இபவபாழுது அவ்ககள 
துன்புற்றுக்வகாண்டருக்கிறா்ககள. சண்லடயில் கிலடத்தை வபாருகளகளால் அவ்கலளத் கதைற்றலாம் என்று 
விரும்பிகனான் அன்லாரிககள! மற்றவ்ககள ஒட்டகங்கலளயும், ஆ்டுகலளயும் தைங்ககள வடுகளக்ுக் 
வகாண்டு கபாவா்ககள. நீங்ககள முஹம்மலதை உங்ககள வட்டுக்ுக் வகாண்டுகபாவலதை 
பிரியபபடவில்லலயா? என்னலடய ஆ்த்மா யா் லகயில் இருக்கிறகதைா, அவன் கபரில் சத்தியமாக 
நிிசயமாக, நான் உங்கலளக் லகவிடமாட்கடன் மற்றவ்ககள எல்கலாரும் காட்டன் ஒரமாகப கபாகக் 
வகாண்டருக்லகயில் அன்லாரிககள மட்டும் கணவாக வழியாகபகபானாால், நான் அன்லாரிகளடன்தைான் 
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 173. ஆ்றாயிரம் லகதிகளக்ும் விடுதைலல
 ஹற்லனான் சண்லடயில் பிடபட்ட ஆ்றாயிரம் லகதிகலளயும் முஸ லம்ககள பங்ுபபட 
பிரித்துக்வகாண்டருந்தைா்ககள. 

அந்தைக் லகதிகலள விடுவித்துக் வகாண்டு கபாவதைற்காக அவ்களின் உறவினா்கலளக் வகாண்ட 
தூதுக் ுழுவினா் கபருமானாா் அவ்களிடம் வந்தைனா். 

அந்தைத் தூதுக்ுழுவினா் வபருமானாா் அவ்களின் வள்பபுத் தைாயாரானா ஹலம அவ்களின் 
ப்னஸ ஃது ககாத்திரத்லதைி கச்ந்தைவ்ககள. 

தூதுக்ுழுவினாரின் தைலலவ் எழுந்து நின்று, வபருமானாா் அவ்ககள முன்னிலலயில், 
“ஆ்ண்டவனலடய தூதைகர! நாங்ககள உங்களக்ு உறவினா்களாயும், வநருங்கிய வதைாட்புலடய வ்களாயும் 
இருக்கிகறாம். உங்களலடய வள்பபுத் தைாயாரானா ஹலனா அவ்ககள எங்ககள ுடும்பத்லதைி கச்ந்தைவ்ககள 
அல்ஹாரிது, அந்நுஃமான் கபான்ற ுறுநில மன்னா்ககள எவகரனம் எங்ககள ுடும்பத்தில் பால் அருந்தி 
இருந்தைால், அவ்களிடம் கட நாங்ககள தையலவயும், கருலணலயயும் எதி்பா்க்கக்கடும். ஆ்னாால் நீங்ககளா,
நம்பிக்லகக்ுரியவ்களில் ற்றபபு மக்கவ்ககள. ஹூலனான் சண்லடயில் ற்லறபபட்ட வபண்களில் 
உங்களலடய ற்றிய தைாயா்களம், மாமயா்களம் இருக்கிறா்ககள” என்று கறினாா். 

அதைற்ுப வபருமானாா் அவ்ககள, “என்னலடய பங்கிலும், அபதுல் முத்தைலப வம்சத்தைா் பங்கிலும் 
எத்தைலனா லகதிககள வந்திருக்கலாகமா அவ்கலள அலனாவலரயும் உங்களிடம் திருபபி அனபபி 
விடுகிகறன். ஆ்னாால் லகதிககள எல்கலாலரயும் விடுவிக்ககவண்டும் என்றால், பகல் வதைாழுலகக்ுப பின், 
மக்ககள கட்டத்தில் உங்ககள ககாரிக்லகலயத் வதைரிவித்துக் வகாகளளங்ககள” என்று கறினாா்ககள. 

அவ்வாகற, வதைாழுலகக்ுபபின், அக்ுழுவினா் வந்து, தைங்ககள லகதிகலள விடுவிக்ும்பட 
முஸ லம்களிடம் கவண்டக் வகாண்டா்ககள. அவ்கவண்டுககாலளக் ககட்டதும் வபருமானாா் அவ்ககள, 
“அபதுல் முத்தைலப அவ்களின் சந்தைதியாருக்ுக் (வபருமானாா் வசம்) கிலடத்தை லகதிகலள நான் 
உங்களக்ுக் வகாடுத்துவிட்கடன்” என்று கறினாா்ககள. 

உடகனா முஸ லம்ககள எல்கலாரும் எங்ககள பங்ுக்ு கிலடத்தை லகதிகலளயும் நாங்ககள வபருமானாா் 
அவ்களக்ுக் வகாடுத்கதைாம்” என்று வசான்னாா்ககள. 

இவ்வாறு ஆ்றாயிரம் லகதிகளம் விடுவிக்கபபட்டு விட்டனா். 

வபருமானாா் அவ்ககள அங்கிருந்து மதீனாாவக்ுத் திரும்பினாா்ககள. 
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 174. “ஆ்ண்டவலனாத் வதைாழுதுகவண்டக் வகாகளளங்ககள”
 ஹிஜர எட்டாம் ஆ்ண்டு மரியா கிபதியா அவ்களிடமருந்து வபருமானாா் அவ்களக்ு ஓ் ஆ்ண் 
ுழ்ந்லதை பிறந்தைது. 

அக்ுழ்ந்லதைக்ு இபராஹம் என்ற வபய் சூட்டனாா்ககள. அந்தைக் ுழ்ந்லதையிடம் வபருமானாா் 
அவ்ககள முந்தை பிரியமாக இருந்தைா்ககள. ஒரு வருடம் வலரதைான் அக்ுழ்ந்லதை உயிருடன் இருந்தைது. 

அந்தைக் ுழ்ந்லதை உயி் நீத்தை தினாத்தில், சூரிய கிரஹணம் உண்டாயிற்று. ற்றபபுமக்க ஒருவனலடய 
மரணத்தின் அறிுறியாக சூரியகிரஹணம் உண்டாும் என்பது அகரபிய்களின் வகாகளலக. 

ுழ்ந்லதை இபராஹும் அவ்களின் மரணத்திற்காககவ, சூரியகிரஹம் உண்டானாதைாக, மக்ககள 
வசால்லக் வகாண்டருந்தைா்ககள. வபருமானாா் அவ்களக்ு இந்தைி வசகதி வதைரிந்தைதும், அவ்கலள எல்லாம்
அலழ்த்து, “ஒருவ் இறந்தைதைற்காகவாவது அல்லது உயிருடன் இருபபதைற்காகவாவது சூரிய-சந்திர 
கிரஹணங்ககள உண்டானாதில்லல. கிரஹணத்லதைக் கண்டால், நீங்ககள வதைாழுது ஆ்ண்டவனிடத்தில் 
பிரா்த்தைலனா வசகயுங்ககள” என்று கறி, கட்டமாக ஒன்று கச்ந்து கிரஹணத் வதைாழுலக நடத்தினாா்ககள. 

இவ்வாண்டு வபருமானாா் அவ்களின் மககள லலனாப அவ்்ககள உயி் துறந்தைனா். 
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 175. மதீனாாலவத் தைாக்க ஏற்பாடு
 மக்காவின் வவற்றிக்ுப பின், அரபிய்ககள கட்டம் கட்டமாக வந்து, இஸ லாத்தில் கச்ந்து 
வகாண்டருந்தைா்ககள. 

இஸ லாத்தின் வள்ிற்லயக் கண்டு, கிறிஸ துவ் ஆ்ட்ற் புரியும் கராமாபுரி அரசக்ுப வபாறாலம 
உண்டாயிற்று. 

இன்னம் ற்றிது காலத்திற்ுகள, அகரபியா முழுவதிலுகம இஸ லாம் பரவிவிடும் என்பலதை அவ்ககள 
வதைரிந்துவகாண்டனா். அதைனாால் முன்கட்டகய அலதை நசக்கிவிடகவண்டும் என்று தீ்மானித்தைா்ககள. 
ஆ்லகயால், மதீனாாலவத் தைாக்ுவதைற்ு முன்கனாற்பாடு வசகதைனா். 

ஷாம் மாகாணத்தில் கிறிஸ துவ மதைத்லதைி கச்ந்தை கஸ லான் என்னம் கட்டத்திலுகளள ற்றறரசன் 
ஒருவன் அதில் முக்கியமானாவனாாக இருந்தைான். 

மதீனாாலவத் தைாக்ுவதைற்ு கவண்டய ஏற்பாடு வசகயுமாறு ற்ற்றரசனக்ு கராமாபுரி அரச 
கட்டலளயிட்டருந்தைது. அவனம் அதைற்ு கவண்டய ஏற்பாட்லடி வசகது வகாண்டருந்தைான். 

மதீனாாலவத் தைாக்ுவதைற்காக, கராமாபுரி அரச, மாகாணத்தில் பலடயலயப வபருக்கிக் 
வகாண்டருந்தைது. அந்தைப பலடயில் கஸ லான் கட்டத்தைாரும், கவறு ற்ல கட்டத்தைாரும் கச்ந்திருந்தைனா். 
கசலனாகளக்ு ஒரு வருடி சம்பளம் முன்னாதைாககவ வகாடுத்துவிட்டனா். முதைல் அணி பல்கா என்னம் 
இடத்துக்ு வந்துவிட்டது - இத்தைகவலல ஷாம் மாகாணத்திலருந்து வந்தை லலத்துன் எண்வணக 
வியாபாரிககள மதீனாாவில் விளம்பரபபடுத்தினாா்ககள. 
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 176. தைாக்ுதைலலத் தைக்க்க முன்கனாற்பாடு
 வபருமானாா் அவ்களக்ுத் தைகவல் வதைரிந்தைது. மதீனாாலவப பலகவ் வந்து தைாக்ுவதைற்ு 
முன்னாதைாககவ தைாங்ககள வசன்று அவ்கலள முறியடத்துவிட கவண்டும் என்று வபருமானாா் கருதினாா்ககள. 

கசலனாகலளத் தையா் வசகயும்பட உத்தைரவிட்டா்ககள. 

கபாருக்ுப பண உதைவியும், ஆ்கள உதை சற்றுபபுறத்திலுகளள அரபிக் கட்டத்தைாருக்ு எ. அவ்ககள 
வசகதி அனபபினாா்ககள. 

அந்தை வருடத்தில் அகரபியாவில் கடுலமயானா பஞ்சம், வவபப நிலலயும் சற்று அதிகமாககவ 
காணபபட்டது. இதைனாால் மக்ககள தைங்ககள வட்லட விட்டு வவளிகய வருவதைற்ு மகவம் கஷடமாக 
இருந்தைது. 

வவளிபபா்லவக்ு முஸ லம்களாகவம், அந்தைரங்கத்தில் இஸ லாத்தின்மீது வகாஞ்சம்கட பற்று 
இல்லாதைவ்களாகவம் இருந்தை முனாாபிக்ுககள என்னம் நயவஞ்சக்ககள, யுத்தைத்துக்ு மக்ககள கபாகாதிருக்க 
முயற்ற் வசகதைனா். 

முனாாபிக்ுககள அவ்வாறு முயன்றகபாது, உண்லகயானா முஸ லம்களக்ு ஊகக்கம் அதிகரித்தைது. 
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 177. நிதி ுவிந்தைது! ஆ்ட்ககள கச்ந்தைனா்!
 இந்தைத் தைாக்ுதைலுக்ு முஸ லம்ககள தைங்களால் இயன்ற உதைவிகலளி வசகயகவண்டும் என்று 
வபருமானாா் அவ்ககள கட்டலளயிட்டா்ககள. 

வபாருளம் கருவிகளம் வபருமானாா் அவ்களிடம் வந்து ுவிந்தைனா. - 

ஹல்ரத் உத்மான் 900 ஒட்டகங்களம் பத்தைாயிரம் நாணயங்களம் அளித்தைா்ககள. 

ஹல்ரத் அபது் ரஹ்மான் இபன அல்பு 40,000 நாணயங்ககள வகாடுத்து உதைவினாா்ககள. 

ஹல்ரத் உமறு அவ்களிடம் அபவபாழுது ஏராளமானா வசல்வம் இருந்தைது. அவ்ககள தைங்களலடய 
வபாருளில் பாதிலயத் தைங்ககள ுடும்பத்தைாருக்காக லவத்துவிட்டு, பாதின்ய கபாருக்காகக் வகாடுத்தைா்ககள. . 

ஹல்ரத் அபூபக்க் அவ்ககளா தைங்களிடம் இருந்தைலதை அலனாத்லதையும் வபருமானாா் அவ்ககள 
முன்னிலலயில் லவத்தைா்ககள. 

அலதைக்கண்டு வபருமானாா் அவ்ககள, “தைங்களலடய ுடும்பத்தைாருக்காக ஏதைாவது லவத்துவிட்டு 
வந்திருக்கிி்களா?” என்று ககட்டா்ககள. 

“ஆ்ண்டவனம் அவனலடய ரலூலும் என்னலடய ுடும்பத்தைாருக்ுப கபாதும்” என்றா்ககள 
ஹல்ரத் அபூபக்க் அவ்ககள. 

அபூ உலகல் என்னம் கலயாள் ஒருவ் மதீனாாவில் இருந்தைா். அவ் இரவ முழுவதும் 
கண்விழித்து ஒரு யூதைரின் கதைாட்டத்துக்ுத் தைண்ணி இலறத்து நான்ு கச் கபரிசம்பழ்ம் சம்பாதித்தைா். 
அதில் இரண்டு கசலர, தைம் ுடும்பத்தைாருக்காக லவத்துவிட்டு, மீதி இரண்டுகசலர, யுத்தை நிதியாக 
வபருமானாா் அவ்களிடம் வகாண்டு வந்து வகாடுத்தைா். 

தைங்ககள நலககலள எல்லாம், வகாண்டு வந்து வபண்ககள பல் வபருமானாா் அவ்களிடம் 
சம்பபித்தைனா். 

வபாருகளகலளக் வகாண்டு வந்து வகாடுத்தைவ்ககள எல்கலாரும், இஸ லாத்தின் அவற்யத்திற்காக, 
அவற்லற ஏற்றுக்வகாகளளம்பட வபருமானாா் அவ்கலள கவண்டக் வகாண்டனா். 

இறுதியாக, முபபதினாாயிரம் கசலனாயும், கசலனாக்ு கவண்டய வபாருகளகளம் கச்ந்தைனா. 

பலடயில் கச்ந்து யுத்தைம் வசகயகவண்டும் என்று கதைாழ்்ககள எல்கலாருக்ும் ஆ்வல் முதியாக 
இருந்தைது. ஆ்னாால், அவ்களில் ற்லருக்ு, பயணத்துக்கானா வசதி இல்லாதைதைால் அவ்ககள கசர 
இயலவில்லல. 
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வபருமானாா் அவ்களடன் கச்ந்து கபா் முலனாக்ுி வசல்லும் பாக்கியம் வபறமுடயவில்லலகய 
என்று எண்ணி மகவம் வருந்தினாா்ககள. வபருமானாா் அவ்ககள, அவ்களக்ு ஆ்றுதைல் கறினாா்ககள. 
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 178.சகவாற் ஒருவ் பலடயில் கச்ந்தைா்!
 ஹிஜரி 9-வது வருடம், முபபதைாயிரம் வர்களடன் வபருமானாா் அவ்ககள ஷாம் கதைசத்லதை கநாக்கி 
பலடவயடுத்துி வசன்றா்ககள. 

அபவபாழுது அபூலகதைமா என்ற கதைாழ்ரின் மலனாவிய் இருவ் தைம் கணவருக்காக வட்டல் தைண்ணி 
வதைளித்து, ுளி்ிற்யாக, நல்ல உணவம் தையாரித்து லவத்திருந்தைனா். இலதைக் கண்ட அபூலகதைமா 
“வபருமானாா் அவ்ககள வவயிலல் பயணம் வசகது வகாண்டருக்லகயில், நான் மட்டும் இங்கக இந்தை 
சகத்லதை அனபவித்துக் வகாண்டருபபதைா?” என்று வசால்லக் வகாண்கட ஒடப கபாக, தைம்முலடய 
ஒட்டகத்தின் மீது ஏறி, வபருமானாா் அவ்கலளப பின்வதைாட்ந்து வசன்று அவ்ககளாடு 
கச்ந்துவகாண்டா். 

வபருமானாா் அவ்ககள மதீனாாலவ விட்டுப புறபபடும் வபாழுது, மதீனாாவிலுகளள காரியங்கலள 
நி்வகிக்க தைுதியானா ஒருவலர நியமத்துி வசல்வது வழ்க்கமாும். இபவபாழுதும் அவ்வாகற 
முஹம்மதுபன மஸ லமா என்ற கதைாழ்லர நியமத்துி வசன்றா்ககள. தைங்ககள ுடும்பத்லதைப பா்த்துக் 
வகாகளளமாறு ஹல்ரத் அலலய விட்டுி வசன்றா்ககள, 

வபருமானாா் வசல்லும் வழியில், ஹிஜ் என்னம் நகரம் இருந்தைது. தைமூது கட்டத்தைாரின் மீது 
ஆ்ண்டவனலடய தைண்டலனா இறங்கியது அந்தை நகரத்திகல தைான். 

அந்தை நகரத்தில் யாரும் தைங்கக் கடாது என்றும், தைண்ணிகட அங்கக ுடக்கக்கடாது என்றும், 
அங்கக ஒரு காரியமும் வசகயக்கடாது என்றும், கசலனாகளக்ுப வபருமானாா் அவ்ககள கட்டலள 
இட்டா்ககள. 
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 179. கிறிஸ துவப பலட பின்வாங்கியது
 மதீனாாவக்ும் டமாஸ கஸ க்ும் மத்தியில், மதீனாாவிலருந்து பல லமல் வதைாலலவிலுகளள தைபூக் 
என்னம் இடமானாது ஷாம் மாகாணத்தில் எல்லலபபுறத்தில் உகளளது. 

தைபூக் நகருக்ுி வசன்றதும் வபருமானாா் அவ்களம், கசலனாகளம் கடாரம் அடத்து, அங்கக 
தைங்கினாா்ககள. 

முஸ லம்ககள ஏராளமானா பலடபலத்துடன் ஷாலம கநாக்கி வரும் வசகதிலயக் கககளவியுற்ற 
கஸ லான் முதைலானா கிறிஸ துவக் கட்டத்தைா் மனாம் தைள்ந்து பின்வாங்கிப கபாகவிட்டா்ககள. 

எதிரிகளின் வருலகலய எதி்பா்த்து, இருபது நாட்ககள வலர வபருமானாா் அவ்ககள அங்கக 
தைங்கியிருந்தைா்ககள. ஆ்னாால், யாருகம எதி்க்க வரவில்லல. 

இதைன் மத்தியில், ஈலாவின் ற்ற்றரச் யூஹன்னாா என்பவ் வபருமானாா் அவ்களின் முன்வந்து 
பாதுகாபபு வரி வகாடுபபதைாக உடன்படக்லக வசகதுவகாண்டா். 

கவறு பல கிறிஸ துவக் கட்டத்தைாரும் வபருமானாா் அவ்களின் முன்னிலலயில் வந்து, தைாங்ககள 
பாதுகாபபு வரி வசலுத்துவதைாக உடன்படக்லக வசகது வகாண்டனா். 
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 180. வபருமானாா் அவ்களின் கலடற்ப கபா்
 வககலரின் ஆ்ட்ற்க்ு உட்பட்ட தைவ்மத்துல் ஜந்தைல் என்ற நாட்டன் ற்ற்றரசரானா அக்்தை் 
முஸ லம்களக்ுப பலகவராக இருந்து வந்தைா். 

அவலர அடக்கி வருமாறு காலத் அவ்களின் தைலலலமயில் நானாறு வர்கலளப வபருமானாா் 
அவ்ககள அனபபி லவத்தைா்ககள. 

பலடயினா் அங்கக வசன்று, அக்்தைருலடய நாட்லடத் தைாக்கி, அந்தைி ற்ற்றரசலரி ற்லறப 
பிடத்தைா்ககள. 

அந்தை அரச், வபருமானாா் அவ்களின் முன்வந்து உடன்படக்லக வசகது வகாகளள கவண்டும் என்ற 
நிபந்தைலனாயின்மீது அவலர விடுவித்தைனா். 

ற்ல நாட்களக்ுப பின், அவ்வரசரும் அவருலடய சககாதைரரும் மதீனாாவில் வபருமானாா் 
அவ்களிடம் தைஞ்சம் அலடந்து, ஆ்தைரவத் கதைடக் வகாண்டா்ககள. 

தைபூபக்கில் இருபது நாட்ககள வலர பலகவ்களின் நடமாட்டம் காணபபடவில்லல. எல்லலபபுறப 
புதி அலமதியாகத் வதைன்பட்டது. இவற்லற அறிந்தை வபருமானாா் அவ்ககள மதீனாாவக்ுத் திரும்பி 
விட்டா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள கநரில் வசன்று கலந்து வகாண்ட கபா்களில் இதுகவ கலடற்யானாது. 

வபருமானாா் அவ்ககள மதீனாாவக்ு அருகில் வந்தைதும், மக்ககள அலனாவரும் நகரத்துக்ு வவளிகய 
வந்து, மகவம் ஆ்்வத்துடன் அவ்கலள வரகவற்று உபசரித்தைனா். 
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 181. புனிதைம் அலடந்தைது!
 மக்காலவ முஸ லம்ககள வவற்றி வகாண்ட பின்னா் புனிதைத்தைலமானா கஃபாவம் விக்கிரங்கலள 
அகற்றித் துகலமப படுத்தைபபட்டு விட்டது. 

ஆ்னாால், முஸ லம் அல்லாதைவ்ககள, ஹஜ காலங்களில் கஃபாவக்ு வந்து, தைங்களலடய 
பழ்லமயானா நாகரிகமற்ற சடங்ுகலள நிலறகவற்றி வருவது மட்டும் நிற்கவில்லல. கமலும், அவ்ககள 
நி்வாணமாக கஃபாலவி சற்றி வந்து, பாவகரமானா பல வசயல்கலளி வசகது வகாண்டருந்தைா்ககள. 

கஃபாலவத் தூகலமபபடுத்தியகதைாடு, ஹஜ சடங்ுகலள ஹல்ரத் இபராஹம் (அலல) அவ்களின் 
காலத்தில் இருந்தைதுகபால் நடத்தை கவண்டும் என்று வபருமானாா் அவ்ககள எண்ணினாா்ககள. இவ்வருடம் 
முஸ லம்களில் முந்நறு கபலர வபருமானாா் அவ்ககள ஹஜ யாத்திலரக்காக மக்காவக்ு அனபபினாா்ககள. 

அபூபக்க் எலத்தீக் (ரல) அவ்கலள ஹஜ யாத்திலரக் ுழுவக்ுத் தைலலவராக நியமத்தைா்ககள. 

மக்காவில் வந்து கடுகின்ற மக்களக்ு இஸ லாமய வநறிமுலறகலளப கபாதிபபதைற்காக அல (ரல) 
அவ்கலளயும் வபருமானாா் அவ்ககள அனபபியகதைாடு, இஸ லாமயப பிரிசாரத்திற்காகவம் ற்லலர 
அனபபி லவத்தைா்ககள. 
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 182. உடன்படக்லக விளம்பரபபடுத்துதைல்
 முஸ லம்ககள மக்காவக்ு வந்து ஹல்ரத் இபராஹும் நபியவ்களின் முலறபபட, ஹஜலஜி 
ற்றபபாக நிலறகவற்றினாா்ககள. 

இவ்வருடத்திய ஹஜ, திருக்ு் ஆ்னில் 'வபரிய யாத்திலர' என்று வசால்லபபட்டருக்கிறது. 

அபூபக்க் அவ்ககள வபருமானாா் அவ்களின் கட்டலளபபட, அங்கக கடயிருந்தை மக்களக்ு ஹஜ 
வசகய கவண்டய முலறகலள அறிவறுத்தினாா்ககள. 

அதைன் பின், அல அவ்ககள எழுந்து நின்று, திருக்ு் ஆ்னில் “பராஅத்” என்னம் ஒன்பதைாம் 
அதிகாரத்திலுகளள நாற்பது ஆ்யத்துகலள ஒதினாா்ககள. பிறு, ்ழ்க்கண்ட அறிக்லகலய 
விளம்பரபபடுத்தினாா்ககள. 

1. விக்கிரக ஆ்ராதைலனாக்கார்ககள, இவ்வருடத்துக்ுப பின் கஃபாவக்ுகள நுலழ்யக் கடாது. 

2. நி்வாணமாக எவரும் கஃபாலவ வலம் வரக் கடாது. 

3. விக்கிரக ஆ்ராதைலனாக்கார்களடன் வபருமானாா் அவ்ககள முன்பு வசகது வகாண்டருந்தை 
உடன்படக்லகயின் பட, அந்தை நிபந்தைலனாகளக்ு மாறாக அவ்ககள எதுவம் வசகயாமல் இருக்க கவண்டும். 
முஸ லம்களக்ு விகராதைமாக இருபபவ்களம் உதைவி வசகயாமல் இருக்க கவண்டும். அவ்வாறு 
இருந்தைால், உடன்படக்லகயில் ுறிபபிட்டருக்ும் காலம்வலர அது அமுலல் இருக்ும். 

4. இதுவலர யாருடன் உடன்படக்லக வசகது வகாகளளவில்லலகயா அவ்களக்ு நான்ு மாதை கால 
அவகாசம் அளிக்கபபட்டருக்கிறது. அதைன் பின்னா் அவ்கலளக் காபபாற்ற ஆ்ண்டவனக்ும் அவனலடய 
நபிக்ும் வபாறுபபில்லல. 

இந்தை அறிக்லக வவளியிட்டபின், ற்றிது காலத்துக்ுகள மீதியிருந்தை எல்கலாரும் முஸ லம்களாகி 
விட்டா்ககள. 

நாட்டன் நிலலலம சீராகி, சமாதைானாம் ஆ்கிவிட்டதைால் மக்களிடமருந்து இவ்வருடம் தைரும வரி 
வசூல் வசகயும்பட கட்டலள பிறந்தைது. 

தைருமவரி வசூலபபதைற்காக, அலுவல்ககள நியமக்கபபட்டா்ககள. 

  ஃஃஃ 

 

 ஹபஷி நாட்டு அரச் நஜஜாஷி, முஸ லம்களக்ு முன்பு உதைவி புரிந்தைவ். அவ் இவ்வருடம் உயி் 
துறந்தைா். அவருலடய மரணத்லதைப பற்றி வபருமானாா் அவ்ககள மக்களக்ு முதைலாவதைாக அறிவித்தைா்ககள.
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“முஸ லம்ககள! தை்ம சீலரானா உங்களலடய சககாதைர் காலமாகி விட்டா். அவருலடய பாவங்கலள 
மன்னிக்ும் பட ஆ்ண்டவனிடத்தில் பிரா்த்தைலனா வசகயுங்ககள” என்று கறி, அவருக்காகப வபருமானாா் 
அவ்ககள மரணப பிரா்த்தைலனா வசகதைா்ககள. 
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 183. உற்சாகத்தைால் உண்லமலயக் கறினாா்!
 மக்காவிலருந்து ஷாம் கதைசத்துக்ுி வசல்லும் ஒரு புதியில் கிபார ககாத்திரத்தைா் வற்த்து வந்தைனா். 
அக்கட்டத்தில், முக்கியமானாவ் அபூ தை் கிபார என்பவ். அவ் அக்காலல வபருமானாாலரப பற்றிப 
வபாகயானா வதைந்திகலளக் கககளவியுற்றிருக்கிறா். அதைனாால் உண்லமலய அறிவதைற்காக அவ் மக்காவக்ு 
வந்திருக்கிறா். 

அந்தைி சமயம், முஸ லம்களக்ுி கசாதைலனாயானா கநரம், அதைாவது, இஸ லாத்தில் கச்ந்தைவ்கலளக் 
ுலறஷிககள துன்புறுத்திக் வகாண்டருந்தைனா். அதுவலர இஸ லாத்தில் கச்ந்திருந்கதைாரின் எண்ணிக்லக 
மகவம் ுலறவ. 

அபூதை், வபருமானாா் அவ்ககள முன்னிலலயில் ற்றிது கநரம் உலரயாடக் வகாண்டருந்தைா். 
அபவபாழுகதை அவ் இஸ லாத்லதைத் தைழுவினாா். அவ் இஸ லாத்தில் கச்ந்தை வசகதிலய 
அிசமயம்வவளியிட கவண்டாம் என்று வபருமானாா் அவரிடம் வசான்னாா்ககள. ஆ்னாால், அவருக்ு 
இஸ லாத்தின் மீதுகளள பற்லற மலறக்க முடயவில்லல. அவ் உடகனா கஃபாவில் கபாக நின்று வகாண்டு. 
“நான் முஸ லம் ஆ்கிவிட்கடன்” எனா உற்சாகத்கதைாடு பகிரங்கமாக அறிவித்தைா். அலதை அறிந்தை ுலறஷிககள, 
அவலரப பிடத்து அடத்துத் துன்புறுத்தினாா்ககள அபவபாழுது அபபாஸ  அவ்ககள வந்து அவலர 
விடுவித்தைா்ககள. 

அதைன்பின், அபூதை் தைம்முலடய நாட்டுக்ுி வசன்று இஸ லாத்லதைப பரபபினாா். அவருலடய 
முயற்ற்யினாால் அபவபாழுது பல் முஸ லம் ஆ்கி இருந்தைா்ககள. 
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 184. எதி்பபுககள அடங்கினா; வள்ிற் வபருகிற்று
 அகரபியா நாட்டல், ுலறஷிககள ற்றபபாக இருந்தை ஒரு காலத்தில், அவ்ககள இஸ லாத்லதைத் 
தைழுவவில்லல. அவ்களலடய நிலலலம எவ்வாறு ஆ்ும் என்பலதைி சற்றுப புறங்களிலுகளள பல 
கட்டத்தைா் எதி்பா்த்துக் வகாண்டருந்தைா்ககள. 

ஹஜ காலத்தில், வபருமானாா் அவ்ககள இஸ லாத்லதைப பற்றி பல கட்டத்தைாரிடம் கபாதைலனா 
வசகயும்கபாது, “உங்களலடய சமூகத்தைாரானா ுலறஷிககள உங்கலள அங்்கரிக்காதைகபாது, நாங்ககள 
எபபட உங்கலள ஏற்றுக் வகாகளள முடயும்?” என்று வசால்லவிடுவா்ககள அவ்ககள. 

மக்காலவ வவற்றி வகாண்ட பிறு, ுலறஷிககள இஸ லாத்லதைத் தைழுவியலதை அகரபிய்ககள 
அறிந்தைா்ககள. இஸ லாத்தின் ற்றபலப உண்ந்தை அவ்ககள அணியணியாக வந்து இஸ லாத்லதைத் 
தைழுவினாா்ககள. 

ுலறஷிகளம், யூதை்களகம இஸ லாத்துக்ுப பலகவ்களானாவ்ககள. 

மக்காலவ வவற்றி வகாண்ட பின்னா், ுலறஷிககள அடங்கி விட்டனா். லகப் சண்லடக்ுப பின்னா் 
யூதை்களின் ஆ்ரவாரமும் ஒகந்தைது. 

ஹிஜரி எட்டு, ஒன்பது, பத்தைாவது ஆ்ண்டுகளில் இஸ லாம் ஹிஜாஸ  மாகாணத்லதைக் கடந்து ஒரு 
பக்கம் ஏமன், பஹ்ரன். யமாமா வலரயிலும், மற்வறாரு பக்கம் இராக் ஷாம் வலரயிலும் நன்ு 
பரவிவிட்டது. 
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 185. வபருமானாா் அவ்ககள கறிய அறிவலர
 முன்பு முஸ லம் மதைப பிரிசாரக்களக்ு அகரபிக் கட்டத்தைா் இலடயூறு 
உண்டாக்கிக்வகாண்டருந்தைா்ககள. இஸ லாத்லதைப பற்றி கபாதைலனா வசகயி வசன்ற பல பிரிசாரக்ககள 
அகரபிய்களால் வகால்லபபட்டருக்கின்றனா். 

மக்காலவ வவற்றி வகாண்டபின், அந்தைப பயமானாது அறகவ நீங்கிவிட்டது. அதைன்பின், 
வபருமானாா் அவ்ககள அகரபியாவின் பல புதிகளக்ும் இஸ லாமயப பிரிசாரக்கலள 
அனபபினாா்ககள. 

அவ்வாறு அனபபபபடுபவ்கலளப வபருமானாா் அவ்ககள கசாதித்துத் கதை்வ வசகதை பிறகக 
அனபபுவா்ககள. 

திருக்ு்ஆ்லனா நன்ு மனாபபாடம் வசகதைவ்கலளகய பிரிசாரக் கட்டத்துக்ு தைலலலம 
வகிக்ும்பட வசகவா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள ஒரு சமயம் பிரிசார்கலள அனபப எண்ணியகபாது, அவ்ககள 
ஒவ்வவாருவலரயும் அலழ்த்துத் திருக்ு்ஆ்ன் ஓதும்படி வசால்லக் ககட்டா்ககள. 

அவ்களில் இலளஞ் ஒருவ் இருந்தைா். அவ் அருகில் வபருமானாா் வசன்று, “உமக்ு எலவ 
நிலனாவில் இருக்கின்றனா?” என்று ககட்டா்ககள. 

அவ் “எனாக்ு லுரத்துல் பகராவம் மற்றும் இன்னின்னா ஸ -ராக்களம் மனாபபாடம் உண்டு” 
என்றா் 

உடகனா வபருமானாா் அவ்ககள, “அபபடயானாால், இவ்ககள எல்கலாருக்ும் நீகர தைலலலம 
வகியும்” என்றா்ககள. 

முஸ லம் பிரிசாரக்ககள அலனாவரும் இஸ லாம் மதை சம்பந்தைமானா வநறிமுலறகலள நன்ு 
அறிந்தைவ்ககள. வபருமானாாகராடு அவ்ககள இரவம் பகலும் இருந்து இஸ லாமய நீதி முலறகலள நன்ு 
வதைரிந்து வகாண்டருந்தைா்ககள. அவ்களலடய ஒவ்வவாரு வசால்லும், வசயலும், வபருமானாா் அவ்கலளப
பின்பற்றியதைாககவ இருக்ும். - 

ஏமன் மாகாணத்தில் இஸ லாத்லதைப பற்றிய கபாதைலனா வசகய முஆ்துபன ஜபல், அபூமூலல் 
அஷஅர ஆ்கிய இருவலரயும் வபருமானாா் அனபபி லவத்தைா்ககள. 

அவ்கலள அனபபுமுன் அவ்ககள லகக்வகாகளள கவண்டய முலறகலள வபருமானாா் அவ்ககள 
கபாதித்தைா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள கறியலவ: 
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வபருமானாா் அவ்ககள, அவ்களக்ுி வசகதை கபாதைலனாயானாது. இஸ லாமயப பிரிசாரத்தின் 
அடபபலடக் வகாகளலககளாும். 

“நீங்ககள காந்தைமாகப பணி வசகய கவண்டும். பலாத்காரம் வசகயக் கடாது. மக்களக்ுி ற்றந்தை 
கருத்துகலள எடுத்துலரக்க கவண்டும்; அவ்களக்ு வவறுபபு உண்டாுமாறு நடக்கக் கடாது. நீங்ககள 
இருவரும் ஒற்றுலமயாக இருந்து கவலல வசகயகவண்டும். கவறு மதைத்தைவ்கலளயும் நீங்ககள அங்கக 
சந்திக்கக்கடும். அவ்கலளக் காண்ீற்களானாால், முதைலாவதைாக, ஆ்ண்டவன் ஒருவன் என்பலதையும் நான் 
அவனலடய தூதைன் என்பலதையும், நீங்ககள அவ்களக்ு அறிவறுத்துங்ககள. அவ்ககள அவற்லற 
ஒபபுக்வகாண்டால், “இரவிலும் பகலலும் ஐந்து கநரத் வதைாழுலகலய ஆ்ண்டவன் உங்ககளமீது 
கடலமயாக்கி இருக்கிறான்” என்று கறுங்ககள. அவ்ககள அலதை அங்்கரித்தை பின், “தைருமம் வசகய 
கவண்டயது உங்ககள மீது கடலமயாயிருக்ும். உங்களில் வசல்வ்களிடமருந்து நிதி வசூலத்து, 
ஏலழ்களக்ுக் வகாடுக்கபபடும்” என்று வசால்லுங்ககள. எவலரயும் வகாடுலமபபடுத்தைாதீ்ககள. ஏவனானில் 
வகாடுலமபபடுத்தைபபட்கடா் பிரா்த்தைலனாக்ும் ஆ்ண்டவனக்ும் மத்தியில் திலர ஒன்றும் இல்லல.” 
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 186. கநரில் வந்து கண்டு மகிழ்ந்தைனா்
 வபருமானாா் அவ்களலடய கட்டலளகலள ற்ரகமற் வகாண்டு, முஸ லம் பிரிசாரக்ககள பல 
புதிகளக்ும் வசன்று, இஸ லாத்லதைப பற்றி கபாதைலனா வசகது வந்தைா்ககள. 

அவ்களலடய கபாதைலனாயால் பல கட்டத்தைா் ஆ்ங்காங்கக இஸ லாத்லதைத் தைழுவினாா்ககள. 

அக்கட்டத்தினா் இஸ லாத்தில் கச்ந்தைகதைாடு தைாங்ககள இஸ லாத்தில் கச்ந்திருபபலதை 
அறிவிபபதைற்காக கவண்டக் கட்டம் கட்டமாகப வபருமானாா் அவ்களிடம் தூது வந்தைா்ககள. 

ற்ல கட்டத்தைாருக்ு, இஸ லாத்தின் மீது ஆ்ரம்பத்திலருந்தை வவறுபபும், பலகலமயும் நீங்கியது. 
வபருமானாா் அவ்களின் வாயிலாக, கநரில் இஸ லாத்தின் ற்றபலப நன்ு அறிந்து வகாகளள கவண்டும் 
என்ற அவாவடன் மதீனாாவக்ு வந்தைா்ககள, வபருமானாா் 

அவ்கலளக் கண்டு மகிழ்ந்து உலரயாட இஸ லாத்லதைத் தைழுவினாா்ககள. - 

ஹிஜரி ஒன்பதைாவது வருடத்திகலதைான் அத்தைலகய தூதுக் ுழுக்ககள அதிகமாக வந்தைனா. ஆ்லகயால், 
அந்தை வருடத்திற்ு வரலாற்றுப கபராற்ரிய்ககள “தூது வருடம்” எனாப வபய் சூட்டயிருக்கிறா்ககள. 
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 187. ஆ்டம்பரமும் அகம்பாவமும் அடங்கியது
 ப்னதைமீம் என்னம் ககாத்திரத்தைா். மகவம் ஆ்டம்பரத்கதைாடு மதீனாாவக்ு வந்து, கநராகப பகளளி 
வாசலுக்ுி வசன்றா்ககள. முக்கியமானாவ்ககள பலரும் அக்கட்டத்தில் கச்ந்து தூது வந்திருந்தைா்ககள. 

இஸ லாத்தில் கசர கவண்டும் என்ற கநாக்கத்கதைாடு அவ்ககள வந்திருந்தை கபாதிலும் அவ்களக்ு 
இயல் பாயுகளள ஆ்டம்பரமானா அகம்பாவம் கமகலாங்கி இருந்தைது. 

பகளளிவாசலல ஒட்டயுகளள வபருமானாா் அவ்களின் இல்லத்தின் முன் நின்று, “முஹம்மகதை 
வவளிகய வாருங்ககள” என்று கண்ணியமன்றி அலழ்த்தைா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள வவளிகய வந்தைா்ககள. 

அபகபாது அக்கட்டத்தைா், வபருமானாா் அவ்களிடம், “முஹம்மகதை எங்களலடய வபருலமலய 
எடுத்துி வசால்வதைற்காக நாங்ககள உங்களிடம் வந்திருக்கிகறாம்; எனாகவ, எங்ககள கவிஞருக்ும், 
பிரசங்கிக்ும் அனமதி வகாடுங்ககள” என்றா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள அதைற்ுி சம்மதித்தைா்ககள. 

தைங்ககள கட்டத்தைாரிடம் வாக்ு திறலமயுகளள உதைாரிது என்பவலர அலழ்த்து, தைங்ககள வபருலமலய 
எடுத்துி வசால்லும்பட கறினா். 

உதைாரிது எழுந்து, “புகழ்லனாத்தும் இலறவனக்கக அவகனா புகழுக்ு உரியவன். அவனலடய 
கருலணயினாாகலகய எங்கலள அரச்களாக்கித் திரண்ட வசல்வங்களக்ு அதிபதிகளாக்கினாான். 
்ழ்த்கதைசத்தில் இருக்ும் எல்லாக் கட்டத்தைா்களிலும் எங்கலள வலலமயிலும் எண்ணிக்லகயிலும் 
அதிகமாக்கினாான். இன்று எங்களக்ுி சமமாக யா் இருக்கின்றனா்? பதைவியில் எங்களக்ு இலணயாக 
யாராவது இருபபா்களானாால், அவ்ககள தைங்ககள வபருலமலய எடுத்துக் கறலாம்.” என்று கறி அம்ந்தைா். 

அதைற்ுப வபருமானாா் அவ்ககள தைாபிதுபன லகஸ  அவ்கலள கநாக்கி, “எழுந்து அந்தை மனிதைரின் 
உலரக்ு பதில் கறும்” என்று வசான்னாா்ககள. 

தைாபித் எழுந்து, 'வானாங்கலளயும் பூமலயயும் பலடத்தை ஆ்ண்டவனக்கக புகழ் எல்லாம் 
உரித்தைானாது. அவன் நமக்ு அரலச அருளினாான். தைன் பலடபபில் ற்றந்தைவ்கலளத் கதை்ந்து தைன் 
தூதைராக்கினாான். அவ்ககள உய்ந்தை வம்சத்லதைி கச்ந்தைவ்ககள. அலனாவரிலும் அவ்ககள சத்திய வாக்ும், 
ஒழுக்கமும் உகளளவ்ககள. அதைனாாகலகய ஆ்ண்டவன் தைன்னலடய கவதைத்லதை அவ்களிடம் அருளினாான். 
அவ்ககள மக்கலள இஸ லாத்தின் பக்கம் அலழ்த்தைா்ககள. அபகபாது எல்கலாருக்ும் முதைன்லமயாக 
முஹாஜ்களம், அடுத்தைபடயாக அன்லாரிகளாகிய நாங்களம் அவ்களின் அலழ்பலப ஏற்றுக் 
வகாண்கடாம். நாங்ககள ஆ்ண்டவனலடய வழியில் உதைவியவ்களாயும், நபித்துவத்திற்ு 
அலமிச்களாயும் இருக்கின்கறாம்’ என்று கறி முடத்தைா்ககள. 

அதைன்பின், தைமீம் கட்டத்தைாலரி கச்ந்தை ஸபரிகான் என்ற கவிஞ் தைம் கருத்லதைக் கவிலதையில் 
பாடனாா். 
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அவருக்ு எதிராக, முஸ லம் ஹஸ லான் கவிலதை பாடனாா். 

வாக்ு வன்லமயிலும், கவி பாடுவதிலும் வபருமானாா் அவ்களிடம் இருபபவ்ககள 
கமலானாவ்ககள என்று ஒபபுக் வகாண்டனா். ஆ்டம்பரமும் அகம்பாவமும் ஒடுங்கியது. அக்கட்டத்தைா் 
அலனாவரும் இஸ லாத்லதைத் தைழுவினாா்ககள, அதைன் 

பின்னா் நாயகம் (லல்). அவ்களக்ு விலலயுய்ந்தை அன்பளிபபுகலள வழ்ங்கினாா்ககள. 
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 188. சந்கதைகம் வதைளிதைல்
 ப்ன லஃது என்னம் முக்கியமானா ககாத்திரத்தைா் தைங்களலடய பிரதிநிதியாக, லமாமுபன 
தைஃலபா என்பவலரப வபருமானாா் அவ்களிடம் அனபபி லவத்தைா்ககள. 

லமாம் மதீனாாவிலுகளள பகளளி வாசலுக்ு வந்து, அங்ு கடயிருந்தைவ்களிடம், “உங்களில் யா் 
அபதுல் முத்தைலப வம்சத்தைவ்?”, என்று ககட்டா். 

அங்ு இருந்தைவ்ககள, வபருமானாா் அவ்கலளி சட்டக் காட்டனாா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள முன்கனா அவ் வந்து, “நான் உங்களிடம் கடுலமயானாவதைாரு கககளவி 
ககட்கபன். அலதைத் தைாங்ககள தைவறாக எண்ணக் கடாது” என்று கறினாா். 

அதைற்ுப வபருமானாா் அவ்ககள, “அவ்வாறு எண்ண மாட்கடன். ககளம்” என்றா்ககள. 

அவ், “உலகம் முழுவதைற்ும் உங்கலள நபியாக ஆ்ண்டவன் அனபபியிருக்கிறான் என்பலதை 
ஆ்ண்டவன் மீது சத்தியமாகி வசால்ல முடயுகமா?” என்று ககட்டா். 

வபருமானாா் அவ்ககள “ஆ்ம்” என்றா்ககள. 

அதைன்பின் லமாம், ஐந்து கநரம் வதைாழ் கவண்டும் என்று ஆ்ண்டவன் உங்களக்ுக் 
கட்டலளயிட்டருக்கிறாகனாா?” என்று ககட்டா். 

அதைற்ும் வபருமானாா் அவ்ககள “ஆ்ம்” என்றா்ககள. 

அலதைப கபாலகவ,கநான்பு, ஜகாத், ஹஜ சம்பந்தைமாகவம் லமாம் ககட்டா். 

வபருமானாா் அவ்ககள, கககளவிககள ஒவ்வவான்றுக்ும் விலடயாக 'ஆ்ம்’ என்று வசால்லக் 
வகாண்கட வந்தைா்ககள. 

இஸ லாம் சம்பந்தைமானா சட்டங்கலள விவரமாகக் ககட்டா். அதைன் பின்னா், அவ், “ஆ்ண்டவன் 
ஒருவகனா அவனலடய திருத்தூதை் முஹம்மது ஆ்வா்ககள” என்று நான் சாட்ற் கறுகிகறன். நான் 
இபவபாழுது திரும்பிி வசல்கிகறன். தைாங்ககள எனாக்ுப கபாதித்தை விஷயங்கலளி ற்றிது கடுதைலாககவா, 
ுலறவாககவா கறமாட்கடன்” என்று வசால்லவிட்டு அவ் புறபபட்டா். 

அவ் வசன்றபின், வபருமானாா் அவ்ககள, அங்கக இருந்தைவ்களிடம் “அவ் வசால்வது 
உண்லமயாயிருந்தைால், அவ் சவ்க்கம் அலடவா்” என்று வசான்னாா்ககள. 

லமாம் தைம் ஊகருக்ுத் திரும்பிி வசன்று, கட்டத்தைாரிடம் (லாத், உஸ லா என்னம் விக்கிரகங்களின் 
வபயலரக் ுறிபபிட்டு) அலவ ஒன்றுக்ும் உதைவாதைலவ” என்றா். 
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அக்கட்டத்தைா், “நீ் என்னா வசால்கிி்? உமக்ுப லபத்தியமாவது, வதைாழு கநாயாவது வந்து விடக் 
கடாகதை” என்று வசான்னாா்ககள. 

அதைற்ு லமாம், “ஆ்ண்டவன் வபயரில் சத்தியமாக, விக்கிரகங்களால் எனாக்ு நன்லம வசகயவம் 
முடயாது; தீலம வசகயவம் முடயாது; நாகனாா ஆ்ண்டவன் மீதும், முஹம்மது் ரலுல் (லல்) அவ்ககள 
மீதும் விசவாசம் வகாகளகிகறன்” என்று கறினாா். 

அவ் கறிய உண்லமயானா வசாற்கலளக் ககட்டதும் அன்று மாலலக்ுகளளாக, ஆ்ண்களம் 
வபண்களம் ுழ்ந்லதைகளமாக அக்ககாத்திரத்தைா் அலனாவரும் இஸ லாத்தில் கச்ந்து விட்டனா். 
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 189. மக்ககள நன்லமக்காக உயி்த் தியாகம்
 வபருமானாா் அவ்ககள, முன்பு தைாயிபு நகர முற்றுலகயிலருந்து திரும்பும்கபாது, “தைாயிபு நகர 
வாற்களாகிய தை்ப ககாத்திரத்தைாருக்ு கந்வழி காட்ட, அவ்கலள என்னிடம் அனபபி லவபபாயாக!” 
என்று ஆ்ண்டவலனா பிரா்த்தைலனா வசகதைா்ககள அல்லவா? அவ்களலடய பிரா்த்தைலனா இபவபாழுது 
நிலறகவறும் காலம் வந்தைது. 

தைாயிபு நசரத்தில் தை்ப கட்டத்தைாரில், உ்வத் என்பவ் முக்கிய பிரமுக் ஆ்வா். அவ் வபருமானாா் 
அவ்கலள நன்ு அறிந்தைவ். முன்பு, ஹலதைபிகயா உடன்படக்லகயின்கபாது, ுலறஷிகளின் பிரதிநிதியாக
வபருமானாா் அவ்களிடம் வந்து சமாதைானாம் கபற்யவ் அவருக்ு ஆ்ரம்பத்திலருந்கதை இஸ லாத்தின்மீது 
பற்றுதைல் உண்டாகி இருந்தைது. 

வபருமானாா் அவ்ககள தைாயிலப முற்றுலகயிட்டகபாது, அவ் ஏமன் கதைசத்துக்ுப கபாயிருந்தைா். 
அவ் திரும்பி வரும்கபாது கநராக மதீனாாவக்ு வந்து வபருமானாாலரி சந்தித்து, இஸ லாத்லதைத் தைழுவினாா்.
தைம்முலடய கட்டத்தைாரும் இஸ லாத்தின் பாக்கியத்லதைப வபற கவண்டும் என்பது அவருலடய ஆ்வல். 

உடகனா தைாயிபுக்ுி வசன்று, அங்ுகளள மக்கலள எல்லாம் கட்ட, இஸ லாத்தின் கமன்லமலய 
அவ்களக்ு எடுத்துக் கறினாா். அவ்ககள அலதை ஏற்காமல், அவலர இகழ்ந்து கபற்னாா்ககள. 

மறுநாகள புல்காலலப வபாழுதில் உ்வத், தைம் வட்டன் முகட்டல் நின்று வகாண்டு அதிகாலலத் 
வதைாழுலகக்காக எல்கலாலரயும் அலழ்த்தைா். அலதைக் ககட்டதும் அங்ுகளள மக்ககள அலனாவரும் அவலரி 
சூழ்ந்து வகாண்டு பல புதிகளிலருந்தும் அவ்மீது அம்பு எகதைா்ககள. அதைனாால் அவ் உயி் துறக்ும்பட 
கநரிட்டது. 

மரணத் தைறுவாயில், தைம் ுடும்பத்தைாரிடம், “மக்களலடய நன்லமக்காக என் இரத்தைத்லதை, 
என்னலடய ஆ்ண்டவனிடம் சம்பபிக்கின்கறன். உயி்த் தியாகம் கிட்லக்டத்தை பாக்கியத்திற்காக 
ஆ்ண்டவலனா நான் வணங்ுகிகறன். தைாயியின் முற்றுலகயின்கபாது, மரணம் அலடந்தை முஸ லம்களின் 
புலதை ுழிக்ு அருகில் என்லனாயும் அடக்கம் வசகயுங்ககள” என்று கறினாா் உ்வத், 

 

270



  

 190. ற்ல நிபந்தைலனாகளம் - மறுபபும்
 சற்றுப புறங்களிலுகளள கக்த்திரத்தைா் அலனாவரும் இஸ லாத்லதைத் தைழுவி விட்டா்ககள. இனிகமல் 
தைாங்களம் அதில் கசருவலதைத் தைவிர கவறு வழியில்லல என்பலதை தைாயிப புதி தை்ப கட்டத்தைா் 
உண்ந்தைா்ககள. 

கலடற்யாக, அவ்ககள கட ஆ்கலாற்த்தைா்ககள. வபருமானாா். அவ்களிடம் ஒரு தூதுக் ுழுலவ 
அனபபத் தீ்மானித்தைனா். 

தை்ப கட்டத்தைாரின் தூதை்ககள மதீனாாவக்ு மக அருகில் வந்து விட்டதைாக அறிந்தைதும் முஸ லம்ககள 
அளவற்ற மகிழ்ிற் அலடந்தைனா். 

இந்தை நற்வசகதிலயப வபருமானாா் அவ்களிடம் வதைரிவிக்கப பல் ஓடனாா்ககள. அபவபாழுது, 
அபூபக்க் அவ்ககள “மகிழ்ிற்க்ு உரிய இந்தைி வசகதிலய, நாகனா வபருமானாா் அவ்களிடம் வசன்று 
வதைரிவிபகபன்” என்றா்ககள. 

தை்ப கட்டத்தின் தூதை்ககள மதீனாாவின் பகளளிவாசல் முற்றத்தின் ஒரு புதியில் கடாரம் அலமத்துத் 
தைங்கியிருந்தைா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள, அக்கட்டத்தைாரிலடகய வசன்று இஸ லாத்லதைப பற்றி கபாதைலனா 
வசகதைா்ககள. ற்ல நாட்ககள வலர அவ்ககள அங்கககய தைங்கினாா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்களின் கபாதைலனாக்ுப பிறு, அக்கட்டத்தைா் இஸ லாத்லதைத் தைழுவ 
விருபபபபட்டா்ககள. ஆ்னாால், ற்ல விஷயங்களில் தைங்கலளக் கட்டுபபடுத்தைக்கடாது; தைங்களக்ுி சய 
உரிலம கவண்டும் என்றும் வசான்னாா்ககள. அவ்ககள கறிய நிபந்தைலனாகளாவனா : 

1) “எங்களில் பல் திருமணம் வசகது வகாகளளாமகலகய காலம் கழிபபதைால், நாங்ககள பிற 
வபண்களிடம் வதைாட்பு வகாகளவலதைத் தைடுக்கக்கடாது.” 

2) “எங்களக்ு முக்கியமானா வதைாழில், பணம் வட்டக்ுக் வகாடுத்து வாங்ுதைல்; ஆ்லகயால், வட்ட 
வாங்ுவலதைத் தைடுக்கக் கடாது.” 

3) "எங்களலடய நாட்டல், திராட்லசபபழ்ம் அதிகமாக உற்பத் தியாவதைால், எங்களக்ு 
முக்கியமானா வதைாழில் மது தையாரித்து விற்பது அலதையும் தைடுக்கக் கடாது. 

கமற்காண்ம் மூன்று நிபந்தைலனாகலளயும் வபருமானாா் அவ்ககள ஒபபுக்வகாகளள 
மறுத்துவிட்டா்ககள. 

“அந்தை நிபந்தைலனாகலள வற்புறுத்தைாமகல இஸ லாத்லதைத் தைழுவகிகறாம்; ஆ்னாால், நாங்ககள 
வணங்கிக் வகாண்டருக்ும் லாத் என்னம் விக்கிரகத்லதைபபற்றி, தைாங்ககள என்னா முடவ வசகவ்ககள?” 
என்று வபருமானாா் அவ்களிடம் ககட்டா்ககள. 
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“அது உலடக்கபபடும்” என்று வசான்னாா்ககள வபருமானாா் அவ்ககள. 

அவ்ககள அலதைக் ககட்டுத் திடுக்கிட்டுத், “தைாங்ககள அவ்வாறு வசகயப கபாவது, எங்ககள 
கடவளக்ுத் வதைரிந்தைால், எங்களலடய நகரத்லதைக் கடவகள அழித்து விடுவா். எங்ககள வபண்களம் மகவம் 
வருத்தைபபடுவா்ககள. ஆ்தைலால் அவ்விக்கிரகத்லதை மூன்று ஆ்ண்டுகளக்ு லவத்திருக்க அவகாசம் வகாடுக்க
கவண்டும்” என்று வசான்னாா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள அலதையும் மறுத்துவிட்டா்ககள. பின்னா் ஓரிரண்டு ஆ்ண்டுககள, ஒரு மாதைம் 
என்று ககட்டா்ககள. 

இஸ லாமும் விக்கிரக வணக்கமும் ஒன்றாக இருக்க முடயாது. ஆ்தைலால், வபருமானாா் அவ்ககள 
அதைற்ும் சம்மதிக்கவில்லல. 

கலடற்யாக, அக்கட்டத்தைா் வபருமானாா் அவ்களிடம், “எங்ககள லகயினாால் விக்கிரகத்லதை 
ஒன்றும் வசகய மாட்கடாம். தைாங்ககள அலதை என்னா வசகய கவண்டுகமா வசகது வகாகளளங்ககள. ஆ்னாால், 
எங்ககள லகயால், அலதைி வசகயாமால் இருபபதைற்காக எங்கலள மன்னித்துக்வகாகளளம்பட ககட்டுக் 
வகாகளகிகறாம்” என்று வசான்னாா்ககள. 

வபருமானாா், அவ்ககள, அதைற்ு ஒபபுக்வகாண்டா்ககள. 

அதைன்பின், அக்கட்டத்தைா், தைாங்ககள வதைாழுலக நடத்தைாமல் இருபபதைற்ு அனமதி வகாடுக்க 
கவண்டும்” என்று ககட்டா்ககள. 

வதைாழுலகயில்லல என்றால் மா்க்ககமயில்லல என்று வபருமானாா் அவ்ககள அலதை ஒபபுக் 
வகாகளளவில்லல. 

கலடற்யாக, அக்கட்டத்தைா், தைாங்ககள இஸ லாத்லதைத் தைழுவவதைாகி வசால்ல, தைாயிபுக்ுப 
புறபபட்டுி வசன்றா்ககள. 

அவ்களடன் லாத்லதை உலடபபதைற்காக அபூலுபயான், அல் முசீரா (ரல) ஆ்கிய இருவலரயும் 
வபருமானாா் அவ்ககள அனபபி லவத்தைா்ககள. 

லாத்லதை உலடக்கப கபாும் கபாது, தைாயியிலுகளள வபண்ககள வட்லட விட்டு வவளிகய வந்து, 
தைலலவிரிககாலமாக நின்று அழுது வகாண்டருந்தைா்ககள. 

தை்ப கட்டத்தைா் அலனாவரும் இரண்டு வருடத்துக்ுகள இஸ லாத்தில் கச்ந்து விட்டா்ககள. 
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 191. பாதுகாபபு வரி வசலுத்துதைல்
 நஜரான் என்னம் மாநிலம் ஏமன் கதைசப புதியில் உகளளது. அது மக்காவிலருந்து 175 லமல் 
வதைாலலவாும். 

கிறிஸ துவ்ககள அங்கக முதியாயிருந்தைனா். அங்கக ஒரு வபரிய ககாவில் இருந்தைது. அலதை அந்தை 
நகர மக்ககள கஃபாவக்ு சமானாமாகக் கருதினாா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள, அந்தை மக்களக்ு இஸ லாத்லதைப பற்றி கபாதைலனா வசகது கடதைம் 
அனபபினாா்ககள. 

அக்கடதைம் கிலடத்தைதும், ககாயிலன் பாதுகாவலரும் மதைுருமா்களம் அடங்கிய அறுபது கப், 
ஒரு கட்டமாக வபருமானாா் அவ்களிடம் வந்தைா்ககள. அக்கட்டத்தைாலரப பகளளி வாசலல் தைங்ுமாறு 
வசகதைா்ககள. 

அக்கட்டத்தினா் தைங்களலடய ஐபத்லதை பகளளி வாசலல் ஆ்ரம்பித்தைா்ககள. முஸ லம் கதைாழ்்ககள 
அலதைத் தைடுத்தைனா். ஆ்னாால், வபருமானாா் அவ்ககள ஜபத்லதை நடத்திக் வகாகளளம்பட உத்தைரவ 
வகாடுத்தைா்ககள. 

அக்கட்டத்தினாருக்ுப வபருமானாா் அவ்ககள இஸ லாத்லதைப பற்றி கபாதைலனா வசகதைா்ககள 
ஆ்னாால், அக்கட்டத்தைா் தைங்களலடய புராதைனா மதைத்லதைக் லகவிட விரும்பவில்லல. 

எனினம், அக்கட்டத்தைா், பாதுகாபபுக்காக ஆ்ண்டு கதைாறும் ஒரு ுறிபபிட்ட வதைாலக 
வகாடுபபதைாக ஒபபுக் வகாண்டு, வபருமானாா் அவ்களிடம் உடன்படக்லக வசகது வகாண்டு தைங்ககள 
நகரத்துக்ுப புறபபட்டா்ககள. 
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 192. தீயவனின் தீங்கானா எண்ணம்
 லகஸ  என்னம் ுடும்பத்லதைி கச்ந்தை ஒரு கட்டம, வபருமானாா் அவ்கலளக் காண வந்தைது. 
அக்கட்டத்தின் தைலலவ்களில் ஆ்மீ் என்பவனம் அ்பத் என்பவனம் முக்கியமானாவ்ககள, 

ஆ்மரும், அ்பத்தும் வபருமானாா் அவ்கலளக் வகான்று விடகவண்டும் என்ற தீய கநாக்கத்கதைாடு 
தூதை்களடன் மதீனாாவக்ு வந்தைா்ககள. 

ஒருநாகள, ஆ்மீ், வபருமானாா் அவ்களடன் உலரயாடக் வகாண்டருந்தை கபாது, அவ்கலள வவட்ட 
விடுமாறு அ்பத்துக்ு முன்கட்டகய வசால்லயிருந்தைான். 

அ்பத் வபருமானாா் அவ்கலள வவட்டுவதைற்காக அருகில் வந்து லகலய உய்த்தை முற்பட்டான். 
ஆ்னாால், அவன் லககயா அலசயவில்லல. கண்ககள இருளலடந்து விட்டனா. திகில் அலடந்து மரம்கபால் 
அபபடகய நின்றுவிட்டான். 

அதைன்பின் ஆ்ம், வபருமானாா் அவ்களிடம் தைனிலமயில் கபச கவண்டும் என்று வசான்னாான். 

“நீ் ஒகர ஆ்ண்டவன்மீது விசவாசம் வகாகளவதைாக உறுதி கறும்வலர, உம்கமாடு நான் தைனித்துப 
கபச முடயாது” என்று வபருமானாா் அவ்ககள கறினாா்ககள. 

உடகனா ஆ்ம், “நீங்ககள எதி்த்துி சண்லட வசகய முடயாதைபட வபரிய கசலனாலயக் வகாண்டுவந்து
உங்கலளத் தைாக்ுகவன்” என்றான். - 

அபகபாது வபருமானாா் அவ்ககள, “ஆ்ண்டவகனா! ஆ்மருக்ு எதிராக, நீகய கபாதுமானாவன்” என்று
வசான்னாா்ககள. 

உடகனா ஆ்ம், அ்பலதைக் கட்டக்வகாண்டு வவளிகய புறபபட்டான். 

அபகபாது, வபருமானாா் அவ்ககள, “ஆ்ண்டவகனா! இவ்களலடய தீங்கிலருந்து என்லனாக் 
காபபாற்று” என்று பிரா்த்தைலனா வசகதைா்ககள. 

வழியில், ஆ்மருக்ுக் கழுத்தில் வநறிகட்ட, “பிகளக்” கபான்ற கநாக வந்தைது. 

ுதிலரமீது தைன்லனாத் தூக்கி லவக்ும்பட தைன் கட்டத்தைாரிடம் வசான்னாான். ுதிலரமீது 
வநடுந்வதைாலலவ கபாக முடயவில்லல. பன லலுல் ககாத்திரத்லதை கச்ந்தை ஒரு வபண்ணின் வட்டல் 
அவலனா இறக்கினாா்ககள. அங்கககய அவன் இறந்தைான். 

அவனடன் வந்தைவ்ககள எல்கலாரும். இஸ லாத்லதைத் தைழுவி, தைங்ககள நகருக்ுப புறபபட்டா்ககள. 
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 193. “இரக்கம் உகளளவ்கலள ஆ்ண்டவன் கநற்க்கிறான்”
 தைகயி என்னம் வபயருலடய ஒரு கட்டத்தினா், ஏமன் கதைசத்தில் வசல்வாக்ககாடு வாழ்ந்து 
வந்தைா்ககள. 

அவ்களின் தூண்டுதைலால் இஸ லாத்துக்ு விகராதைமாகக் கலகமும் ுழ்பபமும் ஏற்பட்டுக் 
வகாண்டருந்தைனா. 

அந்தைக் ுழ்பபத்லதை அடக்ுவதைற்காகப வபருமானாா் அவ்ககள அல அவ்களின் தைலலலமயில் ஒரு 
ற்றிய பலடலய அங்கக அனபபி லவத்தைா்ககள. 

அபவபாழுது அதீ என்ற கிறிஸ தைவ் அக்கட்டத்தைாருக்ு தைலலவராக இருந்தைா். அவ் ஒரு ற்ற்றரச் 
கபாலகவ இருந்தைா். அவருலடய தைந்லதை ஹாத்திம் என்பவ் தையாள ற்ந்லதை உகளளவ். வகாலட வகளளல் 
என்று வபய் வபற்றவ். வகாலடக்ு ஓ் உவமானாமாக மக்களிலடகய வசால்லபபடுபவ். 

முஸ லம் பலட ஏமனக்ு அருகில் வருவலதை அறிந்தைதும் ஹாத்திம் மகன் அதி பயந்து ஷாம் 
கதைசத்துக்ு ஓடவிட்டா். 

ஹல்ரத் அலஅக்கட்டத்தைாலர எளிதில் வவற்றி வகாண்டா்ககள. அவ்களலடய வபாருகளகலளக் 
லகபபற்றி பலலரி ற்லறப படுத்தினாா்ககள. ற்லறபபட்டவ்கலள அன்புடனம் மரியாலதை யுடனம் நடத்தி
மதீனாாவக்ுக் வகாண்டு வந்தைா்ககள. 

ற்லறபபட்டவ்களில் ஹாத்திமுலடய மகளம், அதியின் சககாதைரியுமானா லஃபபானாாவம் ஒருவ். 

லஃபபானாா வபருமானாா் அவ்கலளக் கண்டதும், ஆ்ண்டவனலடய தூதைகர, என்னலடய 
தைந்லதைகயா காலமாகி விட்டா். இபவபாழுது எனாக்ுத் துலணயானா ஒகர சககாதைரனம் முஸ லம் பலட 
வருவலதை அறிந்து, அஞ்ற் ஓடவிட்டான். ஆ்லகயால், என்லனா மீட்பதைற்ு யாருகம இல்லல. என்லனா 
விடுதைலல வசகவதைற்காக உங்களலடய கருலண உகளளத்திடம் நான் ஆ்தைரவ கதைடுகிகறன். என் தைந்லதைகயா 
புகழ் மக்கவ்; எங்ககள கட்டத்தைாரில் அரசருக்ுி சமமானாவராக அவ் வாழ்ந்தைா். ற்லறபபட்டவ்ககள 
எத்தைலனாகயா கபலர பணம் வகாடுத்து என் தைந்லதை மீட்டருக்கிறா். வபண்களின் வகளரவத்லதைப 
பாதுகாத்திருக்கிறா். ஏலழ்கலள ஆ்தைரித்திருக்கிறா். துன்பத்தில் கதைாகந்தைவ்களக்ு ஆ்றுதைல் 
அளித்திருக்கிறா். தைம்மடம் வந்து ககட்டவ்களக்ு இல்லல என்று அவ் வசான்னாகதை கிலடயாது; நான் 
அத்தைலகய ஹாத்திமன் மககள” என்றாகள. 

வபருமானாா் அவ்ககள லஃபடானாாவிடம், “ஒரு முஸ லமடம் இருக்க கவண்டய நற்ுணங்ககள 
யாவம் உன்னலடய தைந்லதையிடம் இருந்தைனா. விக்கிரக வணக்கத்தில் காலம் கழித்தை ஒருவரின் 
ஆ்த்மாவின்மீது, இரக்கம் காட்டுமாறு ஆ்ண்டவனிடம் பிரா்த்தைலனா வசகவதைற்ு எனாக்ு அனமதி 
இருந்தைால், ஹாத்திமுலடய ஆ்த்மாவிடம் கருலண காட்டும்பட நான் ஆ்ண்டவனிடம் பிரா்த்திபகபன்” 
என்று கறிவிட்டு, சற்றிலுமுகளள முஸ லம்கலள கநாக்கி, “ஹாத்திமுலடய மககள சதைந்திரமாகி விட்டாகள. 
அவருலடய தைந்லதை தையாள ற்ந்லதையும், இரக்கமும் உகளளவ். ஆ்ண்டவன் இரக்கமுகளளவ்கலள 
கநற்க்கிறான். அவ்களக்ு வவுமதி அளிக்கிறான்” என்று வசான்னாா்ககள. 

லஃபபானாா விடுவிக்கபபட்டான். அவகள வபருமானாா் அவ்களிடம், “ என்னலடய 
ுடும்பத்தினாரும் என்லனாி கச்ந்தைவ்களம் ற்லறபபட்டருபபதைனாால் நானம் ற்லறயில் இருபபகதை 
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முலற. அவ்கலளக் வகால்வதைற்ு உத்தைரவிடுவதைானாால், முதைலல் என்லனா வவட்டும்பட உத்தைர விடுங்ககள. 
அவ்ககள எல்கலாரும் இறந்து கபாக, நான் மட்டும் உயிகராடு இருக்கவம் விரும்பவில்லல” என்று 
பணிகவாடு கறினாாகள. 

அலதைக் ககட்டதும் வபருமானாா் அவ்ககள, அந்தைக் கட்டத்தைா் எல்கலாலரயும் விடுவித்து, 
அவ்களக்ுப கபாதிய வபாருகள வகாடுத்து அவ்கலளக் வகளரவமாக அனபபி லவக்ும்பட கட்டலள 
யிட்டா்ககள. 

லஃபபானாாவம் அவகள ுடும்பத்தினாரும் ஊகருக்ுத் திரும்பினாா்ககள. 

லஃபபானாா தைன் சககாதைரன் அதீலயத் கதைட, ஷாம் கதைசத்துக்ுி வசன்றாகள. அங்கக அவலரக் கண்டு,
“வபருமானாா் அவ்ககள முன்னிலலயில் நீ் கடய விலரவில் வசல்ல கவண்டும். நபி என்ற முலறயிலும், 
அரச் என்ற முலறயிலும் எந்தை நிலலயிலும் அவ்கலளக் காண்பது நன்லம தைரும்.” என்று கறியகதைாடு 
நடந்தைவற்லறயும், வபருமானாா் அவ்களின் ற்றபபுமக்க ுணங்கலளயும் விவரமாகக் கறினாாகள. 

தைன் சககாதைரி கறியலதைக் ககட்ட அதீ அவலளயும் உடன் அலழ்த்துக் வகாண்டு, உடகனா 
மதீனாாவக்ுபகபாக, வபருமானாா் அவ்கலளக் கண்டு இஸ லாத்லதைத் தைழுவினாா். 

அதீயின் முயற்ற்யினாால் பிறு அவருலடய கட்டத்தைா்களம் முஸ லம் ஆ்னாா்ககள. 
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 194. கவிஞ் மன்னிக்கபபட்டா்
 அரபு நாட்டல் முலலனாாக் கட்டத்தில் கஃபுபன லுலஹ் என்ற கவிஞ் இருந்தைா். ற்றபபாகக் 
கவிபாடுவதில் அவ் வல்லவ். அவ் புகழ் எங்ும் பரவியிருந்தைது. 

கவிஞ் கஃபு இஸ லாத்தின்மீது விகராதைம் வகாண்டு வபருமானாா் அவ்கலளயும், 
முஸ லம்கலளயும் கண்டத்துக் கவிபாடுவலதைகய முக்கிய வதைாழிலாகக் வகாண்டருந்தைா். 

அதைனாால் அக்கவிஞலர எங்கக கண்டாலும் ற்ரிகசதைம் வசகது விடுமாறு வபருமானாா் அவ்ககள 
உத்தைரவிட்டருந்தைா்ககள. 

கவிஞ் கஃபின் சககாதைர் முஸ லமாயிருந்தைா். விக்கிரக வணக்கத்லதைக் லகவிடுமாறும், 
இஸ லாத்தில் கசரும்படயும் கவிஞலர அவ் வற்புறுத்தி வந்தைா். 

சககாதைரருலடய அறிவலரயால் கவிஞ் மனாம் மாறி மலறமுகமாக மதீனாாவக்ுி வசன்றா். 
அதிகாலலத் வதைாழுலகக்காகப பகளளிவாசலல் இருந்தை நபி வபருமானாாலரக் கண்டா். அவ்களருகக 
வசன்றம்ந்து வகாண்டு அவ்ககள திருக் கரத்தின் மீது தைம் லகலய லவத்தைவராக: “இலற தூகதை! நான் கவிஞ்
கஃலப ஒரு முஸ லமாக இபவபாழுது தைங்ககள முன்னிலலயில் அலழ்த்து வந்தைால், தைாங்ககள அவலர 
மன்னிபீற்களா?” என்று ககட்டா். 

“ஆ்ம்” என்றா்ககள வபருமானாா் அவ்ககள. 

உடகனா அவ், “லுலஹரின் ுமாரனாானா கஃப என்னம் கவிஞன் நான்தைான்!” என்றா். 

அவ் அவ்வாறு கறியதும், அன்லாரிகளில் ஒருவ் ுதித்வதைழுந்து, “இலறவனின் இபபலகவன் 
கழுத்லதை வவட்டுவதைற்ு உத்தைரவ தைருமாறு” வபருமானாா் அவ்கலள கவண்டனாா். 

வபருமானாா் அவ்ககள, மக அலமதியாக, “கடந்தை காலத்லதை நிலனாத்து மனாந் திருந்தியவாரக அவ் 
வந்திருக்கிறா். எனாகவ அவலர விட்டு விடுங்ககள” என்று கறி விட்டா்ககள. 

பின்னா், ஒரு பாடலலப பாடுவதைற்ு அனமதி தைருமாறு வபருமானாா் அவ்கலள கவண்டனாா் 
கவிஞ். கஃப. 

வபருமானாா் அவ்ககள அவலர அனமதித்தைா்ககள. 

உடகனா, “பாணத் லுஆ்து" என்ற ற்றபபுமக்க ஒரு பாடலலப பாடனாா் கவிஞ் கஃப, 
ஐம்பத்திவயட்டுப பாக்கலளக் வகாண்ட இக்கவிலதை அரபு இலக்கியத்தில் புகழ் மக்கதைாும். 

வபருமானாா் அவ்ககள தைங்ககள கமனியிலருந்தை கமலாலடலய எடுத்து, கவிஞருக்ு அணிவித்து 
அவலர வகளரவித்தைா்ககள. 
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 195. தீயவனின் ககாரிக்லக
 இஸ லாம், அகரபியா கதைசத்தின் பல புதிகளிலும் வபரும்பாலும் பரவி விட்டது. 

தைனிபபட்ட ற்ல ற்றிய கட்டத்தைா்கலளத் தைவிர, முஸ லம்களக்ுப வபரிய விகராதிககள அந்தை 
நாட்டல் ஒருவரும் இல்லல. 

ஆ்னாால், ஒரு கட்டத்தைா் மட்டும் இஸ லாத்தில் கச்ந்திருபபதைாக கவடம் கபாட்டுக் வகாண்டு 
முஸ லம்களக்ு மத்தியில் இருந்து, மலறமுகமாக விகராதைமாககவ இருந்து வந்தைா்ககள. 

இஸ லாமய வரலாற்றில், முனாாபிக்ுகள என்று கறபபடுபவ்ககள அவ்ககள. முனாாபிக்ுகள என்றால்
வஞ்சக்ககள என்று வபாருகள. 

முனாாபிக்ுககள பல சந்தை்பபங்களில் விலளவித்தை பலவலகயானா துகராகங்ககள, இலடயூறுககள, 
வதைால்லலககள, நம்பிக்லக கமாசம், வகாடுலமககள பலபபல அவற்லற விவரித்தைால் ஆ்த்திரம் கமகலாங்ும்.

முனாாபிக்ு கட்டத்தின் முக்கிய தைலலவன் அபதுல்லாஹ் இபன உலப என்பவன். வபருமானாா் 
அவ்ககள மதினாாவக்ு வந்தைது முதைல் ஹிஜர ஒன்பதைாம் வருடம் வலர அவன் இஸ லாத்துக்ுத் தீங்ு 
வசகவலதைகய முக்கிய வதைாழிலாகக் வகாண்டருந்தைான். அவன் எவ்வளகவா சூழ்ிற்கலளி வசகதைான். 
அவற்றில் எதுவம் வவற்றி வபறவில்லல. 

முஸ லம்களக்ு மத்தியில் பிரிவிலனா உண்டாக்கக் கருதி முனாாபிக்ுக் கட்டத்தினா் கவறு ஒரு 
பகளளிவாசலலக் கட்டனாா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள தைபூக் சண்லடக்ுப புறபபட்டுி வசல்லும்கபாது, அக்கட்டத்தைா் 
வபருமானாா் அவ்களிடம் வசன்று புதிய பகளளிவாசலுக்ு வந்து வதைாழ்கவண்டும் என்று 
கவண்டக்வகாண்டா்ககள. 

சண்லடயிலருந்து திரும்பி வந்தைபின் பா்த்துக்வகாகளளலாம் என்று வசால்லவிட்டுப வபருமானாா் 
அவ்ககள புறபபட்டுி வசன்றா்ககள. 

முஸ லம்களக்ுத் தீங்ு வசகய கவண்டும் என்ற வகட்ட எண்ணத்துடகனாகய, அந்தைப பகளளிவாசல் 
கட்டபபட்டருபபதைாக, ஆ்ண்டவனாால் வபருமானாா் அவ்களக்ு அறிவிக்கபபட்டது. 

அபபகளளி வாசலல எரித்து விடுமாறு வபருமானாா் அவ்ககள கட்டலளயிட்டா்ககள. உடகனா அது 
எரிக்கபபட்டு விட்டது. 

ஹிஜர ஒன்பதைாவது வருட இறுதியில், அபதுல்லாஹ் இபனஉலப கடுலமயானா கநாகக்ு 
ஆ்ளானாான். அந்கநாயிலருந்து பிலழ்க்ும் நம்பிக்லக அவனக்ு உண்டாகவில்லல. ஆ்னாால், அவனலடய 
மகன் உண்லமயானா முஸ லமாக இருந்தைா். 
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உலப தைன் மகன் மூலமாகப வபருமானாா் அவ்களிடம் இரண்டு ககாரிக்லககலளி வசால்ல 
அனபபினாான்; அவ்வாகற அவ் மகன் வந்து “தைம் தைந்லதை மரணம் அலடந்தைபின், பிகரதைத்லதைப கபா்த்தி 
அடக்கம் வசகவதைற்காகப வபருமானாா் அவ்களின் ஆ்லட ஒன்லறத் தைரகவண்டும்” தைந்லதைக்காகப 
வபருமானாாகர “ஜனாாலாத்” வதைாழுலக நடத்தை கவண்டும்” என்றும் கவண்டக்வகாண்டா். 

தீலமககள பல புரிந்தைவனாானாாலும், அவனலடய ககாரிக்லகலயப வபருமானாா் அவ்ககள 
மறுக்கவில்லல. அவ்வாறு வதைாழுலக நடத்துவதைற்ுப வபருமானாா் அவ்ககள சம்மதித்து, தைங்களலடய 
சட்லட ஒன்லறக் வகாடுத்தைா்ககள. 

இபனஉலப மரணம் அலடந்தைதும், ஜனாாலாத் வதைாழுலகக்காகப வபருமானாா் அவ்ககள 
புறபபட்டுி வசன்றா்ககள. அபகபாது உமறு அவ்ககள, வபருமானாா் அவ்களின் சட்லடலயத் துணிந்து 
பிடத்து, “அல்லாஹ்வின் விகராதிக்காகத் தைாங்ககள பிரா்த்தைலனா வசகயப கபாகிி்களா?” என்று 
ககட்டா்ககள. 

விகராதிகளிடமும் கட முற்றிலும் கருலண உகளளம் வகாண்ட வபருமானாா் அவ்ககள “உமகற! 
சற்று விலகி நில்லும்.” (வசல்கிகறன்) என்றா்ககள, 

அபவபாழுது, உமறு அவ்ககள, “அவ்களக்காக (முனாாபிக்ுகளக்காக) நீங்ககள மன்னிபபுக் 
ககளங்ககள; அல்லது ககட்காமல் இருங்ககள. அவ்களக்காக எழுபது தைடலவ மன்னிபபுக் ககட்டாலும், 
ஆ்ண்டவன் அவ்கலள மன்னிக்க மாட்டான்” எனாத் திருக்ு்ஆ்னில் ஆ்ண்டவன் அருளியிருக்கிறாகனா!” 
என்று வசான்னாா்ககள. 

புன்முறுவல் பூத்தைவ்களாகப வபருமானாா் அவ்ககள “அவ்களக்காக மன்னிபபுக் ககட்கவம் 
அல்லது ககளாமல் இருக்கவம் ஆ்ண்டவன் எனாக்ுி சதைந்திரம் வகாடுத்திருக்கிறான். மன்னிபபதும் 
மன்னிக்காமல் இருபபதும் ஆ்ண்டவனலடய விருபபத்லதைப வபாறுத்தைது” என்று கறிவிட்டு, உலபக்காகத்
வதைாழுலக நடத்தினாா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்களின் கமலானா கருலண உகளளத்லதைக் கண்டு உகளளம் வநகிழ்ந்து இபன 
உலபயின் கட்டத்தைாரில் ஆ்யிரம் கப் அன்லறய தினாகம உண்லமயானா முஸ லம்களானாா்ககள. 

அதைன்பின், முனாாபிக்ுககள முற்றிலும் அடங்கி விட்டா்ககள. 
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 196. மக்காவக்ுி வசல்லுதைல்
 இஸ லாம் அகரபியா முழுவதும் பரவியலதைக் கண்டதும், வபருமானாா் அவ்களக்ு, தைாங்ககள 
இவ்வலகில் கதைான்றிய இலட்ற்யமானாது நிலறகவறி விட்டதைாகக் கருதினாா்ககள. 

ஓயாமல் சண்லட சிசரவ வகாலல இவற்லறகய வதைாழிலாகக் வகாண்டருந்தைவ்களின் 
இதையங்கலள அன்பு, சககாதைரத்துவம், நீதி என்னம் கமலானா - கனிவானா - கயிற்றால் வபருமானாா் அவ்ககள 
பிலணத்துக் கட்டனாா்ககள. 

மனிதை உகளளத்திற்ு அருவருபலப உண்டாக்கக்கடய வகாடுஞ் வசயல்களில் உழ்ன்று 
வகாண்டருந்தை மக்களலடய இதையங்களிலருந்து வபருமானாா் அவ்ககள அன்பும் கருலணயும் தைதும்பி 
வழியுமாறு வசகதைா்ககள. 

ஆ்ண்டவனலடய சட்டத்துக்ும், மனிதைனலடய சட்டத்துக்ும் அடங்காமல் நீதி என்பது 
மருந்துக்ுக்கட இல்லாமல் இருந்தை வவம்பாலலப வபருவவளியாம் அந்நாடு வபருமானாா் அவ்களின் 
பிறபபன் ற்றபபால் பக்தியும், கருலணயும் நிலறந்தை மல் வனாமாக மாறியது. 

முன்னா், எத்தைலனாகயா நபிமா்ககள கதைான்றியிருந்தைா்ககள. ஆ்னாால், அவ்ககள ஆ்யுகள காலத்திகலகய 
அவ்ககள பிரிசாரம் வசகதை மா்க்கம் பரவாமல் கபாகவிட்டது. 

வபருமானாா் அவ்ககள இருபத்து மூன்று வருடங்களாகப கபாதித்து வந்தை கபாதைலனாகலளயும், 
உண்லம வமாழிகலளயும் மக்ககள தைங்ககள உகளளத்தில் நன்ு பதிய லவத்துக் வகாண்டா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள, மக்காவக்ுக் கலடற்யாக யாத்திலர கபாகவரகவண்டும் என்று 
விரும்பினாா்ககள. 

ஹிஜர பத்தைாவது வருடம் துல்கஃதைா மாதைத்தில், வபருமானாா் அவ்ககள மதீனாாவிலருந்து 
ஹஜஜுக்ுப புறபபடுவதைாக அறிவிக்கபபட்டது. 

அகரபியா கதைசத்தின் பல பாகங்களிலருந்தும் மக்ககள வபருமானாாருடன் ஹஜஜுக்காகி 
வசன்றா்ககள. வபருமானாா் அவ்களடன் பிராட்டயா்களம் வசன்றா்ககள. 

மதீனாாவிலருந்து வபருமானாா் அவ்ககள புறபபட்டுப பல இடங்களிலும் தைங்கி ஒன்பதைாவது நாளில்
மக்கா கபாகி கச்ந்தைா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்களின் வருலகலய அறிந்தை அலனாவரும் ஒரு கசர வந்து வரகவற்று 
உபசரித்தைா்ககள. 

ஆ்ங்காங்கக மக்ககள திரண்டருந்தைனா். அவ்களின் மத்தியில் வபருமானாா் அவ்ககள பல 
வசாற்வபாழிவகலள நிகழ்த்தினாா்ககள. 
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 197. மக்காவிலருந்து மதீனாாவக்ு வருலக
 இஸ லாம் மா்க்கம் பூரணமாக்கபபட்டது. வபருமானாா் அவ்ககள இவ்வலகத்லதை விட்டுப பிரிய 
கவண்டய காலம் வநருங்கி விட்டது: ஹிஜர பதிகனாாராவது வருடம், ஹஜ சமயத்தில், அவ்களக்ு 
ஆ்ண்டவனாால் இது உண்த்தைப வபற்றது. 

வபருமானாா் அவ்ககள மக்காவிலருந்து பிரிவ உபசாரம் வபற்று, மதீனாா வந்து கச்ந்தைா்ககள. 

மதீனாாவக்ு வந்தைதிலருந்து வபருமானாா் அவ்ககள வபரும்புதி கநரத்லதை ஆ்ண்டவனலடய 
வணக்கத்திகலகய வசலுத்தினாா்ககள. 

உஹதுப கபாரில் உயி் துறந்தைவ்களக்ு இதுவலர மரணப பிரா்த்தைலனா வசகயவில்லல. 
ஆ்தைலால், அவ்கலள அடக்கம் வசகதிருந்தை தைலத்துக்ுி வசன்று, அவ்களலடய மறுலம நலத்துக்காகப 
வபருமானாா் அவ்ககள பிரா்த்தைலனா வசகதைா்ககள. 

அதைன்பின், அகதை வருடம் ஸ ப் மாதைம் 19-ம் கதைதி நடுஇரவில் வபருமானாா் அவ்ககள 
மதீனாாவிலுகளள முஸ லம்களின் அடக்கத் தைலத்துக்ுி வசன்று, அங்ு அடக்கமாகி இருபபவ்களக்காகப 
பிரா்த்தைலனா வசகதைா்ககள. 

அங்கிருந்து திரும்பி வந்தைதிலருந்து, வபருமானாா் அவ்களக்ு உடல்நலக்ுலறவ உண்டாயிற்று. 
நாளக்ு நாகள ஜூரம் அதிகரித்து, உடல் பலவனாமாகியது. 

வபருமானாா் அவ்ககள கநாயுற்றிருந்தைகபாது, ஆ்யிஷாப பிராட்டயா் அவ்ககள வட்டகலகய 
தைங்கியிருந்தைா்ககள. 
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 198. வதைாழுலகலய நடத்தைி வசால்லுதைல்
 வபருமானாா் அவ்களால் நடபபதைற்ுி சக்தியிருக்ும் வலர கநாயுடகனாகய பகளளிவாசலுக்ுி 
வசன்று வதைாழுலகலய நடத்தி வந்தைா்ககள. 

ஒருநாகள, வபருமானாா் அவ்ககள ுளித்துவிட்டு, வதைாழுலகக்காகப பகளளிவாசலுக்ுப 
புறபபடும்கபாது, அவ்களக்ு மயக்கம் உண்டாயிற்று. ற்றிது கநரத்தில் மயக்கம் நீங்கியதும், தைங்களக்ுப 
பதிலாக அபூபக்க் அவ்ககள பகளளிவாசலல் வதைாழுலகலய நடத்தை கவண்டும் என்று வபருமானாா் 
அவ்ககள, ஆ்யிஷா நாயகியா் அவ்களிடம் வசான்னாா்ககள. 

அலதைக் ககட்டதும், “யாரலூற்லல்லாஹ் அபூபக்க் இளகிய உகளளமும் வமல்லய ுரலும் 
உலடயவ்ககள. தைங்களலடய இடத்தில் அவ்ககள நிற்க இயலாது. ு்ஆ்ன் ஓதிக் வகாண்டருக்ும்கபாகதை 
அவ்ககள கண் கலங்கி, உகளளம் வநகிழுகம” என்று வசான்னாா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள, “அபூபக்ககர வதைாழுலகலய நடத்தை கவண்டும்” என்று மறுமுலறயும் 
வசான்னாா்ககள. 

அது முதைல் ற்ல நாட்ககள வலர அபூபக்க் அவ்ககள வதைாழுலகயில் தைலலலமயாயிருந்து நடத்தி 
வந்தைா்ககள. 
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 199. இறுதிி வசாற்வபாழிவ
 வபருமானாா் அவ்களக்ு ஒருநாகள உடல் நலமாக இருந்தைது. ுளித்து விட்டு, அல, அபபாஸ  (ரல) 
ஆ்கிகயாரின் துலணகயாடு பகளளிவாசலுக்ுி வசன்றா்ககள. 

அபவபாழுது, பகளளிவாசலல் ஆ்பூபக்க் அவ்ககள வதைாழுலகலய நடத்திக் வகாண்டருந்தைா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள அங்கக வருவலதை அறிந்து, அபூபக்க் அவ்ககள தைங்ககள இடத்திலருந்து 
விலகினாா்ககள அங்கககய நிற்ும்பட சமக்லஞ வசகதுவிட்டு, அவ்களின் பக்கமாயிருந்து வபருமானாா் 
அவ்ககள வதைாழுலகலய நடத்தினாா்ககள. 

வதைாழுலக முடந்தைதும் வபருமானாா் அவ்ககள ஒரு வசாற்வபாழிவ நிகழ்த்தினாா்ககள. 

அதுகவ வபருமானாா் அவ்களின் கலடற்ி வசாற் வபாழிவாும். 
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 200. முடலவ உண்தைல்
 வபருமானாா் அவ்ககள வதைாழுலகலய முடத்து, நிகழ்த்திய இறுதிி வசாற்வபாழிவில், “இவ்வலக 
பாக்கியங்கலளகயா, அல்லது மறுலமயில் ஆ்ண்டவனிடத்தில் உகளளவற்லறகயா இவற்றில் ஒன்லறத் 
கதை்ந்வதைடுத்துக் வகாகளளம்படயானா அதிகாரத்லதை ஆ்ண்டவன் ஓ் அடயவனக்ுக் வகாடுத்தைான். 
அவ்வடயவகனாா ஆ்ண்டவனிடத்தில் உகளளவற்லறகய ஒபபுக் வகாண்டான்” என்று கறினாா்ககள. 

அந்தைி வசாற்கலளக் ககட்டவடன் அபூபக்க் அவ்களின் கண்களில் நீ் மல்கியது, உகளளத்தில் 
வருத்தைம் கமலட்டது. 

அருகில் இருந்தைவ்ககள, “கவறு ஒருவலரப பற்றிக் கறும்கபாது அபூபக்க் அவ்ககள ஏன் வருந்தை 
கவண்டும்?” என்று வியபகபாடு அவ்கலளப பா்த்தைா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள, தைங்ககள மரணத்லதைப பற்றிகய அிவசாற்கலளி வசான்னாா்ககள என்று 
அபூபக்க் அவ்ககள உண்ந்தைதைாகலகய அவ்வாறு அவ்களக்ு வருத்தைம் கமலட்டது. 

அதைன்பின், வபருமானாா் அவ்ககள, “யாருலடய வசல்வத்துக்ும் கதைாழ்லமக்ும் நான் அதிகமாக 
நன்றி வசலுத்தைக் கடலமபபட்டருக்கிகறன் என்றால், அபூபக்க் அவ்களலடய வசல்வத்துக்ும் 
கதைாழ்லமக்ுகம ஆ்ும்” 

“உலகில் என்லனாப பின்பற்றியவ்களில், யாலரயாவது என்னலடய முதைன்லமத் கதைாழ்ராக்கிக் 
வகாகளள கவண்டுமானாால், நான் அபூபக்கலரகய அவ்வாறு ஆ்க்கிக் ககாகளகவன்” 

“பகளளிவாசலுக்ு வரும் வாயில்களில் அபூபக்க் அவ்ககள வரும் வாயிலலத் தைவிர மற்றலவகலள 
எல்லாம்மூட விடுங்ககள. ஆ்ம், முன்பு இருந்தை கட்டத்தைா் தைங்களலடய நபிமா்ககள, வபரிகயா்களின் 
அடக்கத் தைலங்கலளகய வணக்கத் தைலங்களாக்கி விட்டா்ககள. நீங்ககள அபபடி வசகயக் கடாது. நான் அலதை
விலக்ுகின்கறன்” என்றா்ககள. 
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 201. தீங்ும்-கடனம்
 வபருமானாா் அவ்ககள, அருகில் இருந்தைவ்கலள கநாக்கி “ எவருக்காவது நான் தீங்ு 
இலழ்த்திருந்தைால் அதைற்ு ஈடு வசகய இபவபாழுது நான் தையாராக இருக்கிகறன்” என்றா்ககள. 

எவருகம அதைற்ுப பதில் வசால்லவில்லல. 

பின், “யாருக்காவது நான் கடன்பட்டருந்தைால் என்னிடத்தில் இருபபவற்லறக் வகாண்டு, அலதைத் 
தீ்க்கத் தையாராக இருக்கிகறன்.” என்று கறினாா்ககள வபருமானாா் அவ்ககள. 

கட்டத்திலருந்து ஒருவ் எழுந்து, ஆ்ண்டவனலடய தூதைகர! முன்பு ஒரு சமயம், தைங்களிடம் வந்து 
ககட்ட ஓ் ஏலழ்க்ு, மூன்று நாணயங்ககள வகாடுக்ும்பட எனாக்ு உத்தைரவிட்்ட்ககள. அபகபாது நான் 
வகாடுத்திருக்கிகறன். தைாங்ககள எனாக்ுத் தைர கவண்டயதிருக்கிறது” என்று வசான்னாா். 

உடகனா வபருமானாா் அவ்ககள, அம்மூன்று நாணயங்கலள, அபகபாகதை அவருக்ுக் வகாடுத்து 
விடுமாறு பஸ லுபன அபபாஸ  (வபருமானாாரின் ஒன்று விட்ட சககாதைர்) அவ்களக்ுக் கட்டலளயிட்டு 
விட்டு, “மறு உலகில் நான் வவட்கப படுவலதைக் காட்டலும், இவ்வலகில் வவட்கம் அலடவது கமலானாது” 
என்று கறினாா்ககள. 

பின்னா், வபருமானாா் அவ்ககள, அங்ு வந்திருபபவ்களக் காகவம், பலகவ்களின் 
வகாடுலமயினாால், உயி் துறந்தை முஸ லம்களக்காகவம் பிரா்த்தைலனா வசகதைா்ககள. அதைன்பின், 'மதைக் 
கடலமகலளி சரிவர நிலறகவற்ற கவண்டும் என்றும், சமாதைானாத்துடனம், நல்வலண்ணத்துடனம் 
இருக்ககவண்டும். என்றும் கறிவிட்டுக் கலடற்யாக, “உலகத்தில் வபருலமலய நாடாமலும், 
மற்றவ்களக்ுக் வகடுதைலலத் கதைடாமலும், இருந்தைவ்களக்காககவ மறுலம உலக வட்லட 
லவத்திருக்கிகறாம். ஆ்ண்டவனக்ு பயபபட்டு பாவி வசயல்களிலருந்து விலகிய வ்களக்ு 
நன்லமயானா முடவ ஏற்படும்” என்ற கருத்துகளள திருக்ு்ஆ்ன் வாசகத்லதை ஓதி முடத்து வட்டுக்ுி 
வசன்றா்ககள. 

அதைற்ுபபின் வபருமானாா் அவ்ககள வதைாழுலகக்காகப பகளளிவாசலுக்ுி வசல்லவில்லல. 
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 202. அன்லாரிகளின் கவலல
 வபருமானாா் அவ்ககள கநாயுற்றிருக்ும்கபாது, அவ்களலடய கருலண மக்க உகளளத்லதையும், 
அவ்களால் தைாங்ககள வபற்ற பாக்கியங்கலளயும் நிலனாத்து, நிலனாத்து அன்லாரிககள கண்ணி வடத்துக் 
வகாண்டருந்தைா்ககள. 

அபூபக்க் அவ்களம், அபபாஸ  அவ்களம் கபாகக் வகாண்டருக்லகயில், அன்லாரிகளின் 
வருத்தைலதைக் கண்டு என்னா காரணம்?” என்று ககட்டா்ககள. 

அதைற்ு அவ்ககள, “வபருமானாா் அவ்களின் கதைாழ்லமகயாடு வாழ்ந்து வந்தைது எங்கலள 
நிலனாவபடுத்திக் வகாண்டருந்தைது” என்று கறினாா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்களம், “முஸ லம் மக்ககள! அன்லாரிகலளப பற்றி உங்களக்ு நான் அறிவலர 
கறுகிகறன். சாதைாரண முஸ லம்ககள வபருகிக் வகாண்டருபபா்ககள. ஆ்னாால், உணவில் உபபு எவ்வளவ 
ுலறவாக இருக்ுகமா, அபபடகய அன்லாரிககள ுலறவானாவ்களாககவ இருபபா்ககள. அவ்ககள வசகய 
கவண்டய கடலமகலள நிலறகவற்றி விட்டா்ககள. அவ்களக்ு நீங்ககள வசகய கவண்டய கடலமகலளி 
சரிவரி வசகய கவண்டும். அவ்ககள என்னலடய வயிற்றுக்ுி சமானாமானாவ்ககள. உங்களலடய இலாப 
நஷடங்களக்ுப பாதுகாவலாக இருபபவ்ககள. அன்லாரிகளில் நல்லவ்களக்ு ஆ்தைரவ அளிக்க 
கவண்டும். அவ்களிடம் ஏதைாவது ுற்றம் கண்டால் அலதை மன்னித்துவிடகவண்டும்" என்று கறினாா்ககள. 
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 203. துக்கமும் மகிழ்ிற்யும்
 வபருமானாா் அவ்ககள, தைங்களலடய மககள பாத்திமா அவ்களிடம் அளவற்ற அன்பு 
வகாண்டருந்தை்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள கநாயுற்றிருக்ும்கபாது ஒருநாகள, மகலள அலழ்தைதுக காதில் ற்ல 
வா்த்லதைககள வசால்னாா்ககள. அலதைக் ககட்டதும் அவ்களக்ுத் துக்கம் கமலட்டது. கண் கலங்கியது. 

மறுபடயும், வபருமானாா் அவ்ககள, அருகில் அலழ்த்து அவ்ககள காதில் ற்ல வா்த்லதைககள 
வசான்னாா்ககள. அலதைக் ககட்டதும் அவ்ககள முகம் மகிழ்ிற்யால் மல்ந்தைது. புன்னாலக அரும்பியது. 

ஆ்யிஷா நாிற்யா் அவ்ககள, பாத்திமா அவ்களிடம் “முதைலல் வருத்தைமும், பிறு மகிழ்ிற்யும் 
ஏற்படக் காரணம் என்னா?” என்று ககட்டா்ககள. 

அதைற்ு ஹல்ரத் பாத்திமா “இந்கநாயினாால் நான் உயி் துறபகபன்”, என்று வபருமானாா் அவ்ககள 
முதைலல் வசான்னாா்ககள. அது எனாக்ு வருத்தைத்லதை அளித்தைது. மறுபடயும் என்லனா அலழ்த்து, நம்முலடய 
ுடும்பத்தைாரில் எல்கலாருக்ும் முன்னாதைாக, நீகய முதைலாவதைாக என்லனா வந்து சந்திபபாக,” என்று 
வசான்னாா்ககள, அது எனாக்ு மகிழ்ிற்லய அளித்தைது” என்று கறினாா்ககள. 
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 204. “நல்ல காரியங்கலளகய வசகவ்களாக!”
 மனிதைன் தைன்னலடய வசயலனாாகலகய மறு உலகில், இலாப நஷடத்லதைப வபறுகிறான் என்பலதை 
விளக்கிக் காட்டுவதைற்காகப வபருமானாா் அவ்ககள, “ஆ்ண்டவனலடய தூதைரின் புதைல்வியானா பாத்திமாகவ
ஆ்ண்டவனலடய தூதைரின் மாமயாகிய ஸ பிகயாகவ: ஆ்ண்டவனிடம் வசல்வதைற்காக நீங்ககள நல்ல 
காரியங்கலளி வசகயுங்ககள. ஆ்ண்டவனிடமருந்து நான் உங்கலளத் தைபபுவிக்க முடயாது” என்று 
வசான்னாா்ககள. 

ஆ்ண்டவனலடய தூதை் என்ற முலறயில், வபருமானாா் அவ்ககள அவனலடய கட்டலளகலள 
வாக்கினாாலும் வசயலனாாலும் மக்களக்ு எடுத்துி வசால்வகதை தைங்களலடய கடலம எனாக் 
வகாண்டருந்தைா்ககள. 

ஆ்ண்டவனலடய உத்தைரவ இல்லாமல் ஒரு சட்டத்லதையும் தைாமாக ஏற்படுத்தைவில்லல என்பலதை 
விளக்ுவதைற்காகப வபருமானாா் அவ்ககள, “நியாயமானாது” 'விலக்கபபட்ட' சம்பந்தைமானா விஷயங்ககள 
எதுவம் 'என்னாால் உண்டானாதைாக நிலனாக்காதீ்ககள' ஆ்ண்டவன் தைன்னலடய கவதைத்தில் எலதை 
ஆ்ுமானாதைாக்கி இருக்கின்றாகனாா அலதைகய நானம் ஆ்ுமானாதைாக்கியுகளகளன். ஆ்ண்டவன் எலதை விலக்கி 
இருக்கின்றாகனாா. அலதைகய நானம் விலக்கி இருக்கின்கறன்” என்று வசான்னாா்ககள. 
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 205. தைருமம் வசகது விடுங்ககள
 ஆ்யிஷா நாிற்யா் அவ்களிடம் நாணயங்ககள ற்றிது இருபபது வபருமானாா் அவ்களக்ு நிலனாவ 
வந்தைது. எனாகவ அவ்கலள அலழ்த்து: “ஆ்யிஷாகவ அந்தை நாணயங்ககள எங்கக இருக்கின்றனா? 
ஆ்ண்டவனிடம் நம்பிக்லக இல்லாமலா முஹம்மது அவலனாி சந்திபபது? கபாக அவற்லற 
ஆ்ண்டவனலடய வழியில் தைருமம் வசகது விடும்” என்று வபருமானாா் அவ்ககள கநாக கடுலமயாக 
இருந்தை நிலலலமயில் வசான்னாா்ககள. 

நாிற்யா் அவ்களம் அவ்வாகற தைருமம் வசகது விட்டா்ககள. 
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 206. வபருமானாா் அவ்களின் பிரிவ
 வபருமானாா் அவ்களக்ு கநாக முந்தும் ுலறந்தும் காணபபட்டது. - 

ஹிஜரி பதிகனாாராவது வருடம் ரீறயுல் அவ்வல் மாதைம் பன்னிரண்டாம் கதைதி திங்கட்கிழ்லம 
காலலயில் வபருமானாா் அவ்களக்ு வவளித்கதைாற்றத்தில் உடல் நலமுடன் இருபபதைாகத் வதைரிந்தைது. 

பகளளிவாசலும் வபருமானாா் அவ்ககள இருக்ும் இடமும் ஒன்று கச்ந்து இருந்தைதைால் வபருமானாா் 
அவ்ககள, திலரலய விலகிப பா்த்தைா்ககள. அங்கக மக்ககள காலலத் வதைாழுலகலய நிலறகவற்றிக் 
வகாண்டருபபலதைக் கண்டா்ககள. அந்தைக் காட்ற்லயப பா்த்தைதும் வபருமானாா் அவ்களக்ு மகிழ்ிற் 
உண்டாகி, புன்முறுவல் வசகதைா்ககள. 

அபகபாது வபருமானாா் அவ்ககள பகளளிவாசலுக்ு வரபகபாவதைாக எண்ணி, வதைாழுது 
வகாண்டருந்தை மக்ககள தைங்ககள இடத்திலருந்து விலகிி வசல்ல நிலனாத்தைா்ககள. வதைாழுலகலய நடத்திக் 
வகாண்டருந்தை அபூபக்க் அவ்களம் பின்னாலடயக் கருதினாா்ககள. வபருமானாா் அவ்ககள சமக்லஞயினாால்
அவ்கலளத் தைடுத்து, திலரலயப கபாட்டுக் வகாண்டா்ககள. 

அன்று பகலல், வபருமானாா் அவ்களக்ு மயக்கம் உண்டாவதும் பிறு வதைளிவதுமாக இருந்தைது. 

அடக்கட திருக்ு்ஆ்ன் வசனாங்கலளப வபருமானாா் அவ்ககள கறிக் வகாண்டருந்தைா்ககள. 

அன்று பகல், அபூபக்க் அவ்களின் மகன் அபது் ரஹ்மான் வபருமானாா் ,அவ்கலளக் காண 
வந்தைா். அவ் லகயில் பல்விளக்ும் ுிற் ஒன்று இருந்தைது. வபருமானாா் அவ்ககள அலதைக் க்ந்து 
பா்த்தைா்ககள. அவ்களலடய பா்லவயிலருந்து, அவ்ககள பல் விளக்க விரும்புவதைாகத் வதைரிந்தைது. உடகனா 
ஆ்யிஷா நாிற்ய் அவ்ககள தைம் சககாதைரரிடமருந்து அக்ுிற்லய வாங்கி, அதைன் நுனிலய வமதுவாக்கிப 
வபருமானாா் அவ்களிடம் வகாடுத்தைா்ககள. வபருமானாா் அவ்ககள அலதைக் வகாண்டு பல் விளக்கினாா்ககள. 
அபவபாழுது பிற்பகல் கநரம், “வதைாழுலகலய ஒழுங்காக நடத்தை கவண்டயது. வபண்களிடம் - 
அடலமகளிடம் கருலணகயாடு இருக்க கவண்டும்” என்ற வசாற்ககள அவ்களின் வாயிலருந்து 
வவளிவந்தைனா. 

அவ்ககள அருகில் தைண்ணி பாத்திரம் இருந்தைது. அதில் அடக்கட லகலய இட்டு, முகத்தில் தைடவிக் 
வகாண்டருந்தைா்ககள. பிறு லககலள உய்த்தி, “ஆ்ண்டவகனா கமலானா கதைாழ்ன்!” எனா மூன்று முலற 
வசான்னாா்ககள. அவ்வாறு வசால்லக் வகாண்டருக்ும்கபாது அவ்களின் லகககள இரண்டு பக்கங்களிலும் 
ஒழுங்காக அலமந்திருந்தைனா. கண்ககள மூடனா. அவ்ககள உயி் உலலக விட்டு நீங்கிப பரிசத்தை உலுக்ுி 
வசன்று விட்டது. 

(இன்னாா லல்லாஹி வ இன்னாா இலலஹி ராஜூன்) 
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 207. கடலமகலள நிலறகவற்றிய நபிககள நாயகம் அவ்ககள!
 மனிதைத் தைந்லதையானா ஹல்ரத் ஆ்தைம்(அலல) அவ்களின் காலத்திலருந்து, இவ்வலலக 
கந்வழிபபடுத்துவதைற்காக காலந்கதைாறும் ஆ்ண்டவன் தீ்க்கதைரிற்ககள பலலர அனபபி வந்திருக்கின்றான். 
அவ்களில் கலடற்யாகத் கதைான்றியவ்சகள வபருமானாா் அவ்ககள. தைங்களக்ுப பிறு, உலுக்ுத் 
தீ்க்கதிரிற்ககள கதைான்றுவதைற்ு அவற்யம் இல்லாதைபட தைங்ககள திருபபணிகலளி வசல்வனாகவ பூ்த்தி 
வசகதுவிட்டா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள, உலகத்தில் மனிதை்களின் கதைாழ்லமகயாடருந்து, அவ்களக்ுி வசகய 
கவண்டய கடலமகலளி சரிவர நிலறகவற்றி, அவ்கலள உன்னாதைமானா இடத்தில் உய்த்தி லவத்து, பிறு 
தைாங்களம் "கமலானா கதைாழ்னாானா ஆ்ண்டவனிடம்” கபாகி கச்ந்தைா்ககள. 

வபருமானாா் அவ்ககள, ரீறயுல் அவ்வல் மாதைம் பன்னிரண்டாம் கதைதி, திங்கட்கிழ்லம இவ்வலகில் 
கதைான்றினாா்ககள. அகதை மாதைம், அகதை கதைதி, அறுபத்து மூன்றாவது வயதில் இம்மண்ண்லலகவிட்டு, 
விண்ண்லுக்ுி வசன்றா்ககள. 

பரிசத்தை கஃபாலவயும், மனிதை வ்க்கத்லதை நல்வழிப படுத்துவதைற்காக, இவ்வலகில் கதைான்றிய 
வபருமானாா் அவ்களின் அடக்கத் தைலத்லதையும் காண்ம் பாக்கியத்லதை ஆ்ண்டவன் ஒவ்வவாரு 
முஸ லமுக்ும் அருகளவானாாக! 

ஒவ்வவாரு முஸ லமும், வபருமானாா் அவ்களின் அடிசவட்லடப பின்பற்றி நடக்க ஆ்ண்டவன் 
அருகளபுரிவானாாக! 

இந்நல்... 

 வபருமானாா் அவ்ககள வபரு வாழ்வ பிறபபு முதைல் பிரிவ வலர தைனித்தைனியாக 207 நிகழ்ிற்ககள 
மூலம் கறபபட்டுகளளது

சரித்திர நிகழ்ிற்ககளாடு இஸ லாமய வரலாறும் இலணந்து திகழ்கின்றது

ற்றுவ் முதைல் வபரியவ் வலர அலனாவரும் படத்து மகிழ்த்தைக்க இனிய தைமழ் நலட. 
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 உங்களக்ு இம்மன்்னல், இலணய நலகமானா, விக்கிமூலத்தில் இருந்து கிலடத்துகளளது[1]. 

இந்தை இலணய நலகம் தைன்னாா்வல்களால் வளருகிறது. விக்கிமூலம் பதிய தைன்னாா்வல்கலள 
வரகவற்கிறது. தைாங்களம் விக்கிமூலத்தில் இலணந்து கமலும் பல மன்்னல்கலள அலனாவரும் 
படக்ுமாறு வசகயலாம். 

முந்தை அக்கலறயுடன் வமகபபு வசகதைாலும், மன்்னலல் பிலழ் ஏகதைனம் இருந்தைால் தையக்கம் 
இல்லாமல், விக்கிமூலத்தில் இம்மன்்னலன் கபிச பக்கத்தில் வதைரிவிக்கலாம் அல்லது பிலழ்கலள 
நீங்ககள கட சரி வசகயலாம். 

இபபலடபபாக்கம், கட்டற்ற உரிமங்ககளாடு (வபாதுகள /ுன -Commons /GNU FDL )[2][3] இலவசமாக
அளிக்கபபடுகிறது. எனாகவ, இந்தை உலரலய நீங்ககள மற்றவகராடு பகிரலாம்; மாற்றி கமம்படுத்தைலாம்; 
வணிக கநாக்கத்கதைாடும், வணிக கநாக்கமன்றியும் பயன்படுத்தைலாம் 

இம்மன்்னல் சாத்தியமாவதைற்ு பங்களித்தைவ்ககள பின்வருமாறு: 

 Be..anyone

 Patricknoddy~commonswiki

 Rocket000

 Xato

 Mecredis

 HoboJones

 Fleshgrinder

 
 

  http://ta.wikisource.org ↑

  http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ↑

  http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html ↑
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